Протокол №3 засідання Номінаційного комітету
реалізації Громадського бюджету Тернопільської міської ради
від 24 листопада 2016 р.
Всього членів комітету:

(12) Зелінка Н.В., Турський І.В., Сороколіт І.М., Шараськіна В.А.,
Ковальчук Ю.В., Дякович В.М., Шимків Л.П., Абрам’юк С.Ю.,
Корчак Т.С., Дейнека Ю.П., Кучер Н.П., Муца Г.М.

Присутні члени комітету: (10) Зелінка Н.В., Турський І.В., Сороколіт І.М., Шараськіна В.А.,
Ковальчук Ю.В., Дякович В.М., Абрам’юк С.Ю., Корчак Т.С.,
Дейнека Ю.П., Кучер Н.П.

Головуючий – голова комітету Зелінка Н.В.
Порядок денний
Підбиття підсумків голосування по проекту «Громадський бюджет»
ВИСТУПИВ:
Зелінка Н.В., який інформував про те що 21.11.2016 року завершилося голосування по
проектах
В голосуванні взяли участь 5539 тернополян, які віддали 14365 голосів.
За результатами голосування найбільше голосів набрали наступні проекти:
Великі проекти на суму 3 999 640 грн.:
1. №613 Соціальний мультиспортивний зал - 882 голоси
2. №403 Молодіжний Центр – відкрита платформа для комунікації, навчання та
втілення проектів - 863 голоси
3. №614 Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки» - 836 голосів
4. №548 Чужих дітей не буває - 830 голосів
та Малі проекти на суму 1 003 971 грн.:
1. №621 «Чисті парки – радість для кожного» - 317 голосів
2. №537 Облаштування вуличних тренажерів у Старому парку - 312 голосів 3. №560
Онлайн послуги для тернополян - 298 голосів
4. №578 Ремонт комунального приміщення громадської організації - 276 голосів
5. №589 «Ветерани патріотам» - 275 голосів
6. №465 Дитячі майданчики на території дитсадка для мешканців м-н "Канада" - 165
голосів
7. №475 Встановлення вуличних спортивних тренажерів - 164 голоси
8. №544 Будівництво парку для велосипедних змагань (МТБ-парк) - 163 голоси
9. №466 Облаштування спортивно-ігрового майданчика по вул.М.Кривоноса, 1 - 162
голоси
10. №609 Мистецький фестиваль "Ї" - 161 голос
11. №561 Спортивна Туристизація Тернополя: спорядження для дітей та дорослих ГО
"СТК "ЛЕГІОН"" - 159 голосів
На загальну суму 5 003 611 грн.
Кучер Н.П., яка повідомила, що за попередніми розрахунками очікується більша сума
коштів, на реалізацію проектів, та просить врахувати що реалізація проектів повинна
відбуватися в рамках чинного законодавства.
ВИРІШИЛИ:
1. Визнати переможцями проекти:
№613 Соціальний мультиспортивний зал
№403 Молодіжний Центр – відкрита платформа для комунікації, навчання на втілення
проектів

№614 Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки»
№548 Чужих дітей не буває
№621 «Чисті парки – радість для кожного»
№537 Облаштування вуличних тренажерів у Старому парку
№560 Он-лайн послуги для тернополян
№578 Ремонт комунального приміщення громадської організації
№589 «Ветерани патріотам»
№465 Дитячі майданчики на території дитсадка для мешканців м-н "Канада"
№475 Встановлення вуличних спортивних тренажерів
№544 Будівництво парку для велосипедних змагань (МТБ-парк)
№466 Облаштування спортивно-ігрового майданчика по вул.М.Кривоноса, 1
№609 Мистецький фестиваль "Ї"
№561 Спортивна Туристизація Тернополя: спорядження для дітей та дорослих ГО "СТК
"ЛЕГІОН""
2. Доручити розпорядникам коштів, відповідальним за реалізацію проектів, провести зустрічі
з авторами проектів, щодо розроблення механізму їх реалізації в 2017 році.
3. Фінансовому управлінню передбачити в бюджеті на 2017 рік кошти на реалізацію проектів
«Громадського бюджету» в сумі не менше 1% затвердженого обсягу власних доходів
загального фонду міського бюджету.
4. Номінаційному комітету надати пропозиції щодо змін до Положення про громадський
бюджет м. Тернополя за результатами проведення реалізації Громадського бюджету в 20162017 роках.
Результати голосування:
За –10,
Проти – 0,
Утримались – 0.
Рішення прийнято.
Голова комітету

Н.В. Зелінка

Секретар комітету

Т.С. Корчак

