
ПРОТОКОЛ NЬ 2

Координацiйноi Ради iз впровадження Бюджету участi (громадський бюджет)

новоолександрiвськоi об, еднанот територiальноi громади

,Щнiпровського району Щнiпропетровськоi областi

04 листопада 2020 р.
с.Новоолександрiвка

В зборах приймали участь / осtб

(список присутнiх додасться)

Головуючий на зборах - Кравченко В.О.

Секретар - Чокнадiй А.О.

ПОРШОК ДЕННИЙz

1. Про визначення проектiв переможцiв у Бюджету участi (громадський

бюджет) Новоолександрiвськоi об'сднаноТ територiальноi гроМаДи

Щнiпровського району,ЩнiпропетровськоI областi.
2. Про внесення бюджетних запитiв до бюджету 2021 р. та про розробку

проектiв Г[пану заходiв з реалiзацii просктiв переможцiв у 2020 роцi.
З. Про здiйснення контролю за реалiзацiю просктiв переможцiв

вiдповiдальними структурними пiдроздiлами та звiтування про хiд

реалiзачiТ.
Затверджу€ться регламент роботи зборiв:

Приймасться одноголосно.

I СЛУХАЛИ:
4. Про визначення проектiв переможцiв у Бюджету участi (громалський

бюджет) НовоолександрiвськоТ об'еднаноТ територiальноi громади

Щнiпровського району ЩнiпропетровськоТ областi.



fiоповiлае Полторацька А.д., яка повiдомила, що на голосуванiзнаходилося З проекти:
1. Проектна з€UIвка' яка надiйшла 29.09.2020 р. вiд Н.В.Пиво<Велопарковка>)

lз 85б |рн., c.CTapi кодаки).' 
НабРаЛа б голосiв 1BapTicTb

2. Проектна з€uIвка, яка надiйшла 30.09.2020 р. вiд Щ.О.I]iопкЕlлокспортивний та безпечний майданчик у селi !нiпрове) - набрала 4 голоси(BapTicTb 21 48З грн., с.{нiпрове).
3. Проектна з€UIвка, яка надiйшла зо.оg.2о2О р. вiд Г.Ю.Токар<ПосилеНня ролi нФО (неформальноТ освiти) в умовах децентр€шiзацii)> -набрала 10 голосiв (BapTicT,Ъц ggвГрн., селИще ДослiДне).

:ffi:If,|rj" РОЗПОДiЛУ коштiв пропонуемо визнати Bci з проскти

В обговореннi взяли участь:
Кравченко В.О.
пiдтримую пропозицiю визначити зазначенi проектнi заявки переможцями,конкурсу проектiв Бюджету участi (громад."к"й бюджет)НОВООЛеКСаНДРiВСЬКОi Об'еднаноi терЙорiа-rrьноi громади !нiпровськогорайону !нiпропетровськоi областi на 2020 р.' Про'оную дорrIитиПолторацькiй А,Щ, розмiстити на офiцiйному веб-сайтi громади iнформацiюпро проекти переможцi.

Результати голосування:
<За> - /
<<Проти>> .- а
<Утримались) - а .

кНе брали rrасть у гоJIосуваннi>> - а .ВиРIшиЛИr 
.

II сЛУхАЛИ:
2,ПрО внесеннЯ бюджетних запиТiв до бюджету 2о2l р. та про розробкупроектiв Г[гrану заходiв з реалiзацii проекriu iр.rожцiв у 202Ороцi.
Доповiдае Кравченко В.О.:
!оручити Юрченко LB, забезrlечити обов'язкове включення до бюджетнихзапитiв на 202l pik в обсязi фirrансувur"" необхiдному для реалiзацiiзазначених проектiв переможцiв.

Результати голосування:
<За> - з_.
<Проти> - _е_.
<Утримались)) - Х_.



кНе бра-гlи участь у голосуваннi> - 0
ВИРIШИЛИz q?zsazzz"acra

III СЛУХАftrI:

з. Про здiйснення контролю за реалiзацiю просктiв переможцiв

вiдповiдатrьними структурними пiдроздiлами та звiтування про хiд реалiзацii.

Щоповiдае Мiшина О.О., яка запропонув€Lпа доручити:
1. Начальнику вiддiлу житлово-комунального господарства,

благоустрою, надзвичайних ситуачiй та цивiльного захисту населення

апарату Виконавчого koMiTeTy Новоолександрiвськоi сiльськоi Ради
В.М.Вiзiр здiйснювати контроль за реалiзацiею проектiв

<велопарковка>(с.старi Кодаки) та <спортивний та безпечний майданчик у
селi.Щнiпрове);
2. Начальнику вiддiлу освiти, культури молодi та спорту

Новоолександрiвськоi сiльськоi ради Комишан О.Б. здiйснювати контроль за

реалiзацiею проскту <<посилення ролi НФо (неформальноi освiти) в умовах

децентр€tлiзацii> (селище Щослiдне);
з. Начальнику вiддiлу фiнансово-економiчнихта iнвестицiйних питань

на пiдставi iнформацii виконавчих органiв Новоолександрiвськот сiльськот

Ради щокварт€UIьно ( до 20 числа мiсяця, що наступас за звiтним кварталом)

та за пiдсумками року (до t березня рок}, що наступае за звiтним) готу€

Коорлинацiйнiй Радi звiт про хiд (стан) реалiзачiI проектiв переможцiв 2020

Р., Bci звiти розмiщувати на офiцiйному веб-сайтi Новоолександрiвськоi

с iльськоi територiальноi громади.

Результати голосування :

кЗа> - _{_.
кПроти> - а_.
<Утримались) - Z_

Головуючий Кравченко В.О.

Секретар Чокнадiй А.О.



,,Щодаток l
до протоколу Nэ |,

вiд 04 листопада2020 р.

список присутнiх на засiданнi КоорлинаuiйноI ради iз впровадження
Бюджету участi (громалський бюджет)

новоолександрiвськот об'еднаноi територiальноi громади

,Щнiпровського району,,Щнiпропетровськоi областi
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