
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання Координаційної ради з питань громадського бюджету Бережанської міської 

ради  на 2019 рік 

  

м.Бережани                                                                                                              27.05.2019 

                                            

 Голова Координаційної ради: 
Музичка В.Я.- міський голова. 

Заступник голови Координаційної ради: 

Гончар П.П– секретар міської ради. 

Секретар Координаційної ради: 
Вридник С.М. – завідувач сектору економіки міської ради . 

Члени Координаційної ради: 

Гетун А.В. – фізична особа -підприємець (за згодою); 

Куліковський А.І.- голова клубу БРГО «Клуб рибалок» (за згодою); 

Гунчак І.Р.- депутат міської ради (за згодою); 

Черкасова В.Г. – депутат міської ради (за згодою). 

 
Порядок денний: 

 

1.Про розгляд поданих проектів  громадський бюджету  Бережанської міської ради     

на 2019 рік (17 проект). 
2.Про допуск проектів до голосування. 

              Доповідала:  Вридник С.М – завідувач сектору економіки міської ради ,секретар 

координаційної ради, яка ознайомила членів ради з поданими проектами та основними 

критеріями аналізу відповідності проектів(додаток 2). 

               Виступили: 

   Гончар П.П – секретар міської ради,заступник голови координаційної ради ,    

який запропонував допустити до  голосування для жителів Бережанської міської 

територіальної громади всі подані проекти. 

  Гетун А.В.   – фізична  особа-підриємець, член Координаційної ради рекомендував 

не допустити до голосування проекти, які не відповідають Положенню про громадський 

бюджет ( бюджет участі) Бережанської міської ради,а саме пункт 5.7.9 . 

 Музичка В.Я– міський голова, голова координаційної ради вніс пропозицією 

членам ради проголосувати по кожному проекту: 

Про допуск проекту№1 «Покращення якості сприйняття масових заходів в районному 
будинку культури шляхом закупівлі широкоформатного проектора» до голосування. 

            Голосували: за-  2        

                                               проти-5 

                                               утримались-0 

  Рішення не прийнято. 

  Про допуск проекту№ 2 «Перший скейт-парк в Бережанах» до голосування.                                   

            Голосували: за-  7        

                                               проти-0 

                                               утримались-0 



 Рішення прийнято. 

  Про допуск пректу№3 «Відновлення дверей у стилі неокласицизму на вул.Вірменська,2          

            Голосували: за-  7        

                                               проти-0 

                                               утримались-0 

 Рішення прийнято. 

  Про допуск проекту№ 4 «Музичний скверик» до голосування.                                   

            Голосували: за-  7        

                                               проти-0 

                                               утримались-0 

 Рішення прийнято. 

 Про допуск проекту№ 5 «Пошиття сучасних костюмів для хору «Веселинка» до   

голосування.                                   

            Голосували: за-  3        

                                               проти-4 

                                               утримались-0 

 Рішення не прийнято. 

Про допуск проекту№ 6 «Облаштування та встановлення дитячого майданчика по вул. 

Мазепи ДНЗ «Ромашка» до голосування.                                   

            Голосували: за-  2        

                                               проти-5 

                                               утримались-0 

Рішення не прийнято. 

Про допуск проекту№ 7 «Облаштування та встановлення ігрового майданчика по вул. 

Раївська ДНЗ  «Росинка» до голосування.                                   

            Голосували: за-  2        

                                               проти-5 

                                               утримались-0 

Рішення не прийнято. 

Про допуск проекту№ 8 «Промоція історико –культурної спадщини,туристичного 

потенціалу міста через експозицію «Бережани історія міста» в Бережанському 

краєзнавчому музеї»  до голосування.                                   

            Голосували: за-  2        

                                               проти-5 

                                               утримались-0 

Рішення не прийнято. 

Про допуск проекту№ 9 «Бережанська міська мережа книгообміну «Книжкова полиця»  до 

голосування.                                   

            Голосували: за-  4        

                                               проти-3 

                                               утримались-0 

Рішення прийнято. 

Про допуск проекту№ 10 «Створення молодіжного центру-середовища для ефективної 

діяльності соціального становлення та розвитку молоді Бережан»  до голосування.                                   

            Голосували: за-  7        

                                               проти-0 

                                               утримались-0 

Рішення прийнято. 

Про допуск проекту№ 11 «Створення благодійної їдальні для найуразливіших верств 

населення»  до голосування.                                   

            Голосували: за-  7        

                                               проти-0 



                                               утримались-0 

Рішення прийнято. 

Про допуск проекту№ 12 «У ритмі серця Бережани»  до голосування.                                   

            Голосували: за-  3        

                                               проти-4 

                                               утримались-0 

Рішення не прийнято. 

Про допуск проекту№ 13 «Бережани в онлайні»  до голосування.                                   

            Голосували: за-  7        

                                               проти-0 

                                               утримались-0 

Рішення прийнято. 

Про допуск проекту№ 14 «Реконструкція дитячо-спортивного майданчику по вул. 

Тернопільська»  до голосування.                                   

            Голосували: за-  7        

                                               проти-0 

                                               утримались-0 

Рішення прийнято. 

Про допуск проекту№ 15 «Клуб «Робознавці»  до голосування.                                   

            Голосували: за-  2        

                                               проти-5 

                                               утримались-0 

Рішення не прийнято. 

Про допуск проекту№ 16 «Центр тимчасової перетримки безпритульних тварин»  до 

голосування.                                   

            Голосували: за-  7        

                                               проти-0 

                                               утримались-0 

Рішення прийнято. 

Про допуск проекту№ 17 «Підтримка розвитку веслування в місті Бережани»  до 

голосування.                                   

            Голосували: за-  4       

                                               проти-3 

                                               утримались-0 

Рішення прийнято. 

 СЛУХАЛИ:    Вридник С.М  ,яка ознайомила з підсумками голосування . 

Вирішили: 

Проекти,які пройшли голосування допустити до другого етапу конкурсу. 

 

 

 

 

            Міський голова,                                                                   

голова Координаційної ради                                                                 Музичка В.Я   

 

Cекретар Координаційної ради                                                             Вридник С.М                                                                          

 
 


