
1 Ірогокол >&5«ЛСІДШІНН Номінпційного комі і о і у Герконі іьської міської ріІЛИ м.'ІерііоЧіш»пуд.Листоп;ьчова,512-00 «стійма зала» міської ради 02.10.2018 р.Всього членів комітету: (12)Дейнека 1.0.11 Корчак Т.С.Кучер Н.И.. Муца 1 .М.. Круть МЛІ.. Зварим М.И..Бал\к І І Л евко І .О..Зелінка Н.В.. ПівторакС Р.. Поврозник П.І.. Шараськіна В АПрисутні члени комітету: (8) Дейнека ІО.ІІ.. Корчак 1 ( І евко І .0.. Зс.іірка Н.В.. Поврозник I I I. Зварим МЛІ.. Мука А.М . Ьалук JI !.Кворум с Морилок деннийІ Пжлоіп ія підсумків подання проектів в рамках І ромадськиП бюджет 2019»2.Інформація про проект «Кіно без меж»3.1 озі ляд Звіті о про аналіз відповідності проектів та прийняття висновків щодо проем ж.
П о питаною ІСлухалиЗварич М.ІІ: зареєстровано 100 проектів на суму 68 141 561 гри. з них 42 великих гіроекти на суму 52 393 927.0 і рн 58 малих на суму 15 747 634.0 гри.Порушень в поданні не виявлено, проекти передано виконавчим органам для підготовки Звігу про аналіз відповідност і проекту.Голова Номінаційного комітету Гевко Г.О. виносить на голосування питання взяти надану інформацію до відома ЗА -8 (Іроти -0 Утримався -0 

Рішення прийнято

П о /і и ти і т/о 2Слухадн .автора проекту №08 «Кіно без меж» . який інформував про суть проекту іа про оюлжет Голова Номінаційного комітету І евко Г.О. за результатами отриманої інформації виноси іь на голосування питання допустити проект до голосування За -6 І Іроти -2 Утримався -0 Рішення не прийнято
П о пш т іїш іо ЗКорчак Г.С. інформує що виконавчими органами підготовлено Звіти про аналіз віднові.зноси проектів по 18 проектах, зокрема:1 .Проект .№»11 Облаштування спортивного простору на ву.і. .Половецька , бюджет 300 000гри. -Висновок управління житлово-комунального господарства, о.ші оустрою та екологи пози іивнии Висновок \ справах сім ’ї, молодіжної політики та спорту -позитивнийГотова МомінапіЙного комітету Гевко І .(). виносить на голосування питання - д о т е п н і ї  проект до голосуванняЗа -8 П роти-0 Утримався -0  Рішення прийнято2 Проект і .№13 Реконструкція дитячо-ігрового комплексу за адресою м .ї срішні.»* вул.Довженка, 12. бюджет 250 000.Висновок управління житлово-комунального господарства, блаїоустрою та еко.зої ії по юшимин. при зміні мазни проекту з «Реконструкції» на «Капітальний ремонт»Висновок у оправах сім 'ї, молодіжної політики та спорту -позитивний
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Утримався О

І олова НрмінбМіПного комітсгу І сико І .О. ниткип. на іо.юоунлііим питання д о теп н ії ирінк-і .ю голосування іимініїїніш слова и миші «Реконструкції  ̂на «Капіілльннй ремою іа-Ь Проїм -0 Утримане« 0Рішення іірііПнніо3.11 риск і -8гІ4 Д ііія ч о -іі роїши комплекс «а пфссою ну.і.Д.І ц.шиької о,6. Гт» іжеі 250 ШНІ і ри.Висмоімж управління житлово-комунального гоеиоларсіва. благоустрою та скотої п •ночиїннииО І олова НомінйціЙного комітету Гевко І .(). виноси гь на голосування питання лопу сі ній проскі .то голосуванняЗа-X Проти -0 Утримався- 0Рішення ІіріПЇІІНІО4.Пр0ск*т .Усі6 ЬлаголіГнніії цент р допомоги, бюджет - 1 300 000 і рн. »'Висновок управління управління соціальний політики - негативний, гак як мчо.іи проекту дублюють функції 1 ерн горіального центру обслуговуванняГолова Иомінаціннрго комітету Гевко Г.О. виносить на голосування питання не ниіусіпіи проект ;ю голосування За -7 І Іротн -1 РІІІІСННН ігріпішпбі і риск і .N»17 Влаштуїіаіііія пішохідної доріжки від вул. Чумацької до пул- 1 ернонідьської (М-ІІ Ку І кінці), бюджет -  300 000 і рн.Висновок управління /Житлово-комунального господарства, блаї ох сірою іа екології неї • пивний Голова Номінацій ного комітету Гевко Г.О. виносить на голосування питання допускнії ііроскі ДО голосу ванняЗа -0 І Ірот и -4 У тримався -  ЗРішений не ІфІІІПІИтоГолова Номінаційного комітету Гевко Г.О. виносить на голосування питання запроси і и автора на чергове засідання Номінаційного комітету За -7 І Іротн -0 Утримався -  1Рішення прийнятоб.ІІроскі .4-18 Облаштування спорі пішо-ігрової'о майданчика но вул. С .  О іа пінкової, 20. бюджсі -  300 000 і рн.Висновок управління жм ілово-кому надьного господарства, благоустрою та екології позитивний Зелінки Н .В . заявив про наявний конфлікт інтересів.Голова Номніаиі много комітету Гевко Г.О . виносим, на голосування питання тонус їм и проект до голосуванняЗа -0 ІІр о ін -6  Утримався І Зелінка 11.13. не іо.юсучРішення не припинюГолова Номінаційного комітету Гевко Г.О . виносить на голосування питання -перенес і и рои лил проекту на! чергове засідання Номінаційного комітету з’ ясувати чи земельна ділянка . на якій відбуватиметься реалізація проекту відноситься до комунальної власності міста.За -7 І Іротн -0 Утримався -  0 Зелінка Н.В не голосуєРішений Прийнято7 Проект 1 Капітальний ремонт- заміна системи опалення в гуртожитку за адресою вул. {бариіька. З, бюджет -  300 000 і рн.Висновок управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології - негативний Проект не мас завершеного характеру, може бути реалізований в рамкач програми Гепломрдерні зації житлового фондуГотова Номінаційного комітету Гевко Г .О . виносить на голосування питання не допустишпроект до і О. І осу ванни З а -7 Г(оот н - 0 Утримався ІРіш ений иріиінят'о8 Проект N»22 Встановлення н а к р и т і спортивного майданчика в ш коді-.писі ім .ІІ.Я р см чук а. бюджет - І 000 00Р і рн.Висновок управління о с в і т  і науки - нсгативннй.гіроскт не носить загальнодоступної о \араки?>



Голоті Поміїшційпого комітсіл І снко 1 .<). нниосиїї. на голосч илішя питання л о т  і-шиї проскі ло юлосуїтніїмЗа-З Проїм-І Утримався 4Р(ніеніія не прйПняюЬа.і\к Л.І іфопонуч запроси пі ангора проекіу на меріоце иісідаїїн« 1 Іомінааійною коміїсіч І олова ІІомінаїїійногО коМітоі> Гевко 1.0. виноснії, на голосунания питання рочі іянуїи проскі на чсріоиому часі.іанні Коміксі у її присутності ангора проскі)За І Іроти - О Утримався ОРішеним ІірііПіІЯТО9. Проекті .N»23 С’ гудіи робототехніки, бюджет - 2‘)(* 100 ірн.Висновок управління освіти і науки -  позитивний, »а умови реалізації на базі і. іампії юиич техніків»І олова Ііомін^нійного коміі ет\ 1 енко Г.О. виносить на голосування питання д о т е п н ії проект ло і о,юсу на ним-7 Протії -0 Утримався -  0Рішеним прийнято10-Проскі .\$24 Рогвіггок снохоор шш у та .ніжного фрісiaii.iv н Тсріїоио.іі. біо.океї - 1 300 «00 і рц.Висновок Управління у справах сім’ї, молодіжної полі піки і спорі \ позитивнийКорчах 1.(.\ результат проекту не т заіальнодостушімм для всіх жителів міст;» (и4.1 Положенняпро громадський бюджет)Голова Ном іншій ного комітету Гевко Г.О . виносить на голосування питання не іонусииипроект ю голосуванняЗа -7 1Іроти -0 У  тримався -  0Ріш ення ІірцГіНЯГО1 І. Проект Лз25 ДнгичпГі спортивний футбольно-баскетбольний майданчик на вулицях Київська б.Смакулн 1. Бюджет - І 450 00« гри.В исновок  Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту - позитивний , про ге ногреоуі уточнення бюджет проекту'За висновком ні;иіл\ земельних ресурсів земля перебуває в постійному користуванні ючнічного коледжу ГДТУГолова Номінапійного комітету Гевко 1 .0 . виносить на голосунания питання перенеси» ронлялпитання на черг ове засідання комітету За *7 І Іроти -0 Утримався -  0Рішений прийнято12. Проскі Л1>26 Г.нсрі оефект іінна школа, бюджет - І 45000« і рн.Висновок управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології - негативний, заходи по снергоофектнвності по школі будуть здійснюватися за кошти СиронсЙського інвестиційної о банку.Голова Номінапійного комітету Гевко Г.О. виносить на голосування питання не домуєпшіпроект до голосуванняЗа -7 Проти -0 Утримався -  0Ріш ення прийнятоІЗ. Проект № 32. Університет 3-го віку, бюджет - 1 436 546 і рн.Висновок управління Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту іа управління соціальної п о л іт и к и  - позигивнийГолова Номінапійного комітету Гевко Г.О . виносить на голосування питання -д о п у с п и и  проскдр голосування .З а -4 Проти Утримався - ЗРішений не ІІрІІЙНИ ТО.І о юна Номінапійного комітет) Гевко Г .О . виносить на голосування питання перенес пі p u » .ипроект \ на чергове засіданняЗ а -7 ' Проти т0 Утримався - UРішення прийнято.



14.11 риск-1 .V- 7X Громидськнії скомоніторпш іірііісмшіго шару аімосфсри "Тсриоііі.п. \ir- \ак". бюджет - 300 000 і ри.Внсконок упрак.іішім житлоио-комунадьіюіо господарі'і и:і. блліоуетрою та екології - мсілншний. потребу на і йме в подальшому збільшення чисельності штатних одиницьІ олова І(омінаціПною комітету Гевко Г.С). втюеить на голосування питання дотепнії прості До голосуванняЗа-2 І (роги -6 Утримався - 0РІІІІСІІІІН IK* IIJHlilHHIO1 олова НомініщіиноГо комітету І енко 1 .О. виносить на голоеуішннм питання іісренісіи роп.піл проекту на чергове засідання За -7 1 [роти -0 Утримався -  0І:*. Проскі jYs93. " С хідний на зв’язку", бюджет -зооооогр».Висновок управління трансиоргу. комунікацій та зв'язку - негаїивннйІ олова Номінаїїійного комітету Гевко Г.С). виносить на голосування питання не допустити проект до голосування За-7 Проти-0 Утримався- 0РІІІІСІІІІН прийнято.16. Проект .Ys‘)4 Пам’ятник ніііїш повстанні» проти імперії, бю сжег - 1 450 000 і ри.Висновок управління архітектури, містобудування та кадастру - негативний І олова Номінаїїійного комітету І евко Г.С). виноснії. на голосуіиіння питання не доііусінім проект до голосу вання За-7 І|роти-() Утримався 1Рішення прийнято.17. Проект ЛІ'Об ВЗЗ терапія для дітей міста та області, бюджеі - 1 008 000 і ри.Висновок відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення - позитивний Автор процкту пропонує його реалізацію на базі обласної лікарні дитячої лікарні .що суперечим. Положенню про громадський бюджет. За результатами обговорення голова Номінаїїійного комітету І'енко Г.О. виносить на голосування питання перенести розгляд проекту на чергове засідання та запросити автора.За -8 Проти -0 Утримався -  0Рішення прийнято.1«S. Проект №101 мобільний сксйтпарк , бюджет - 282 000 і ри.Висновок управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорі у - позитивний За; результатами обговорення голова Номінаїїійного комітету Гевко Г.О. виносить на голосування питання перенести розгляд проекту на чергове засідання.За-8( Проти -0 Утримався-0Рішення прийнято.Шірінш.ііі1 .Допустиш до Голосування:проскі №11 Облаштування спортивного простору на вул. Лозовецькапроект №13 Реконструкція дитячо-ігровою комплексу за адресою м.Тернопіль вул.Довженка. 12 проект .Vs 14 Дитячо-ігровий комплекс за адресою вул.Д.Галмцького.6, проект №23 СТу^ія робототехніки.2 Німрпустіїї іі до голосування :проект №16 благодійний центр допомогипроект № 21 Капітальний ремонт- заміна системи опалення в гуртожитку за адресою в> Збара іька. 3.проскі ЛІ-24 Розвиток сноубордингу га лижного фрісгайлу в Тернополіпроскі .№26 Гтіср^осфекгивна шкодапроект №93. "Східний на зв язкупроект .Vs94 Пам'ятник війни повстанців проти імперіїЗ Перенесім розгляд проектівЛа8 Кіно без меж



Л*І7 Влаштування пішохідної доріжки від вул. Чумацької до 1 срнопільської (м-н \> ікінш .V» І8 Обданії у вання спортивно-ігрового майданчика но нуд. ( ( '-і тикової..N»22 Всгшіонлсння накриття спортивного майданчика в пікоді-дінсі Хиб ім.Н.Ярсмчукл..N»25 Диіячий спортинйїій футбольно-баскетбольний майданчик на вулицях Київська <».( маку.чи 1. Л*32. Умі ворси і сі 3-го віку ,Л* 78 і ром;иськнй скомоніїориж при томного шару атмосфери Ісрноиідь Ліг-хак’ ..N«96 ИЗЗ горапія д ія дітей міста іаобдасіі .ЛіНОІ Мобільний сксйгпарк - на чергове піеідаиші ІІоміиаіііГпіоі о комітету.4. Відділу зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації розмісішм висновки іиодо подання проектів на юлосування на Е-сервіс «Громадський бюджет»5. Нас тупні засідання Номінаційного комітету провести 17.10.201 Н року о 14-00 та 18.10.2018 року о 12-00 в «сесійній залі» міської ради.
1 ІІВДги к о Ч Щ С Г ). і Г с п к о Г .О
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