
Протокол №3
засідання Номінаційного комітету Тернопільської міської ради

м.Тернопіль вул.Листопадова,5
«зелена кімната» міської ради 03.10.2017 р.

Всього членів комітету : (12)
Дейнека Ю.П., Корчак Т.С., Кучер Н.П., Муца Г.М., Круть М.М., Зварич М.П., Балук Л.І., Гевко 
Г.О., Зелінка Н.В., Півторак С.Р., Поврозник П.І., Шараськіна В.А.

Присутні члени комітету: (8) Дейнека Ю .П , Корчак Т.С., Круть М.М., Зварич М.П., Муца А.М., 
Балук Л.І., Гевко Г.Б., Шараськіна В.А.

Порядок денний
1 Хід реалізації проектів Громадського бюджету 2017
2. Затвердження переліку проектів поданих в рамках Громадського бюджету 2018 року.
3. Визначення виконавчих органів відповідальних за підготовку «Звіту про аналіз відповідності 
проекту законодавству та можливості його реалізації»

По питанню 1
Корчак Т.С.-на виконання рішення Номінаційного комітету від 14.09.2017 року протокол №2 для 

участі в роботі Комітету запрошені автори проектів: «Молодіжний центр-відкрита платформа для 
комунікацій, навчання та втілення проектів», «Соціальний мультиспортивний зал», «Онлайн 
послуги для тернополян», «Центр швидкої допомоги та комплексної діагностики для тварин 
«ХАТІКО» та виконавчі органи відповідальні за реалізацію цих проектів.
Інформували
Автор проекту «Молодіжний центр-відкрита платформа для комунікацій, навчання та втілення 

проектів» інформував про стан проекту - на сьогоднішній день невикористані виділені кошти 
через відсутність приміщення .
Автор проекту «Соціальний мультиспортивний зал» - здійснюється перерахунок проектно- 

кошторисної документації, кінцевий термін виготовлення 04.10.2017 року
Автор проекту «Центр швидкої допомоги та комплексної діагностики для тварин «ХАТІКО» - 

придбано обладнання, триває пошук приміщення для реалізації - розглядається варіант 
приміщення комунальної власності за адресою вул..Коновальця ,8
Автор проекту «Онлайн послуги для тернополян» на засідання не з’явилася, доповідала про 
причини не реалізації проекту начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг » 
Л.Я.Бобрівець.
В обговорення взяли участь присутні.
За результатами обговорення голова номінаційного комітету виніс на голосування питання
подальшої реалізації проектів
ВИРІШИЛИ
1. Автору проекту «Соціальний мультиспортивний зал» на наступне засідання Номінаційного 

комітету подати переховану проектно-кошторисну документацію.
2. КП «Центр дозвілля і молодіжних ініціатив ім. Довженка» забезпечити придбання необхідного 

обладнання для реалізації проекту «Молодіжний центр-відкрита платформа для комунікацій, 
навчання та втілення проектів»

3. Управлінню у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту вивчити питання безоплатної 
передачі обладнання ГО «Молодіжний центр Тернополя».

4. Автора проекту «Онлайн послуги для тернополян» запросити на чергове засідання проекту
ЗА-8
ПРОТИ-О
Утрималися-0

По питанню 2
Зварич М.П зареєстровано 65 проектів на суму 38 999 024,0 грн, в тому числі 31 малий на суму 
6 998 677,0 грн та 34 великих проектів на суму 32 000 347,0 грн.
Проте надійшов лист від автора проекту «Осередок олімпійської боротьби и\У\¥».



Ний проект з технічних причин не оприлюднено на платформі «Громадський бюджет»
рішили
Внести проект «Осередок олімпійської боротьби и\У \^» на Е-сервіс «Громадський бюджет». 

ЗА-8
ПРОТИ-О
Утрималися-0

По питанню З
Розглянувши подані проекти вирішили визначити виконавцями підготовки «Звіту про аналіз 
відповідності проекту законодавства та можливості його ..реалізації» наступні управління та 
відділи міської ради , додаються.

ЗА-8 ПРОТИ-О Утримався-0

Голова комітету

Секретар комітету

Л.І. Балук 

Т.С.Корчак


