
Протокол
засідання Координаційної ради конкурсу 

«Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці», реалізація в 2018 році»

Місце проведення: м. Вінниця, вуя. Соборна, буд. № 59, зала засідань.

Дата та час проведення: 26.10.2017року 11.00 год.

Присутні:

1. Яблонський Павло Васильович, секретар міської ради - співголова 
Координаційної ради

2. Скальський Владислав Володимирович, заступник міського голови -
співголова Координаційної ради

3. Малецька Наталія Анатоліївна, начальник інформаційно-аналітичного
відділу департаменту правової політики та якості міської ради -  секретар 
Координаційної ради

Члени Координаційної ради:
4. Тимощук Сергій Володимирович, заступник міського голови
5. Якубович Галина Анатоліївна, заступник міського голови
6. Бочевар Роман Павлович, директор департаменту правової політики та

якості міської ради
7. Луценко Наталія Дмитрівна, директор департаменту фінансів міської

ради
8. Іващук Антоніна Янківна, голова постійної комісії міської ради з питань

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи 
(за згодою)

9. Стукан Олег Степанович, заступник голови постійної комісії міської
ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту (за згодою)

10. Зажирко Юрій Дмитрович, голова постійної комісії міської ради з
питань, законності, депутатської діяльності та етики (за згодою)

Запрошені:
представники засобів масової інформації;
автори проектів-переможців другого конкурсу «Бюджет громадських 

ініціатив м.Вінниці», проекти яких реалізуються в 2017 році;
Івасюк Ірина Олексіївна -  директор ЗК «Вінницька централізована 

бібліотечна система»;
- Черненко Діна Сергіївна — начальник відділу інформатизації 

департаменту інформаційних технологій міської ради ;
Федчишина Людмила Анатоліївна -  заступник директора 

департаменту правової політики та якості міської ради;

і



Хорошев Володимир Ілліч -  заступник начальника інформаційно- 
аналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської ради;

- Новосад Катерина Василівна -  начальник відділу у справах ЗМІ 
департаменту у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю 
міської ради.

Порядок денний:

1. Вступне слово Яблонського П.В., секретаря міської ради - співголови 
Координаційної ради та Скальського В.В., заступника міського голови, 
співголови Координаційної ради.

2. Нагородження авторів проектів-переможців другого конкурсу «Бюджет 
громадських ініціатив м.Вінниці».

3. Обговорення результатів загальноміського голосування в рамках конкурсу 
проектів «Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці», реалізація яких 
передбачена у 2018 році.

4. Визначення проектів-переможців та обсягів фінансування проектів.

Слухали: Яблонського Павла Васильовича, секретаря міської ради, співголову 
Координаційної ради

Як вже усім відомо, за ініціативи міського голови Сергія Моргунова, 
Вінницькою міською радою у 2016 році в нашому місті впроваджено одну з 
європейських практик -  учасницького бюджетування, яке є інструментом прямої 
демократії, за допомогою якого мешканці міста беруть участь у прийнятті рішень 
щодо розподілу бюджетних коштів для розвитку та розбудови рідного міста.

Формат даного конкурсу унікальний тим, що цікаві та креативні ідеї 
мешканців реалізовуються у місті. Восени 2016 року вдруге проведено щорічний 
конкурс проектів, що реалізовуються у 2017 році. За результатами конкурсу 
визначено 12 проектів-переможців: 6 великих та 6 малих на суму 6,5 млн.грн.

Традиційно за активну громадську позицію в житті рідного міста ми 
відзначаємо авторів проектів-переможців сувенірними подарунками.

Запропонував відзначити авторів проектів-переможців сувенірними 
подарунками.

Процедура привітання авторів проектів-переможців, реалізація яких у 
2017 році.

Слухали: Скальського Владислава Володимировича, заступника міського 
голови, співголову Координаційної ради



Як висвітлювалось у засобах масової інформації з 01 квітня по 15 травня 
2017 року від свідомих вінничан надійшло 74 проекти з них, 35 проектів визначені 
такими, що не відповідають «Положенню про Бюджет громадських ініціатив 
м.Вінниці» та не допущені до голосування. На загальноміське голосування 
запропоновано 39 проектів на загальну суму 18 360 410 грн., з них: великих - 20, 
малих -19.

Наголосив, що під час проведення ІІ-го конкурсу в 2016 році, в результаті 
маніпуляцій з системою голосування в електронному вигляді, було визнано 
недійсними 31% голосів (13 469 з 43 308 голосів). Тому, було вирішено в 2017 році 
для голосування за проекти в електронному вигляді залучити нову для Вінниці 
платформу в мережі Інтернет - «Громадський бюджет», яка розроблена фахівцями 
МБО «Фонд Східна Європа» в рамках реалізації проекту «Електронне урядування 
задля підзвітності влади та участі громади» у Вінницькій області.

В даній системі ідентифікація мешканців відбувалась за допомогою ГО - 
банкінгу або Електронно-цифрового підпису.

Оскільки не всі мешканці користуються зазначеними видами електронних 
послуг, було прийнято рішення організувати пункти для голосування у 14 міських 
бібліотеках, окрім 4 Прозорих офісів.

В період з 01 по 10 жовтня 2017 року в рамках конкурсу мешканці міста 
Вінниці приймали участь у загальноміському голосуванні.

Мешканцями міста Вінниці було віддано голоси в кількості 10 530 -  за 
великі проекти та 8 644 -  за малі проекти, з яких 15 543 -  голосування в 
паперовому вигляді (81%), 3 631 -  голосування в електронному варіанті (19%).

Експертною групою опрацьовано всі голоси та виявлені деякі порушення 
умов конкурсу та вимог «Положення про Бюджет громадських ініціатив 
м.Вінниці», затвердженого рішенням Вінницької міської ради №13 від 25.12.2015 
року зі змінами від 24.02.2017 року №616.

В процесі перевірки результатів голосування в паперовому вигляді виявлено 
випадки порушення правил конкурсу в деяких заповнених бланках для 
голосування.

Для перевірки бланків та визначення критеріїв недійсності таких бланків на 
офіційному сайті міської ради та сайті конкурсу розміщувалось оголошення, в 
якому запрошено зацікавлених авторів проектів та представників громадських 
організацій спільно перевірити спірні бланки для голосування. У четвер 19 жовтня 
2017 року відбулося засідання робочої групи, на якому були присутні 15 осіб -  
представників виконавчих органів міської ради, бібліотек, ЗМІ та автори проектів. 
Було вирішено вважати недійсними такі бланки: в яких вся інформація (у т.ч. дані 
про реєстратора) заповнена однією особою; три і більше бланків заповнені однією 
особою (у т.ч. згода на обробку персональних даних); дублі, тобто голосування у 
різних пунктах по два і більше разів; а також, ксерокопії бланків з надрукованим 
проектом, в яких пуста графа іншого проекту заповнена відміним від почерку 
заповненої персональної інформації. Також, недійсними слід вважати голоси, які 
внесені в реєстр і відповідно до яких відсутні бланки для голосування.

Експертною групою відповідно до зазначених критеріїв відібрані бланки з 
інформацією в паперовому вигляді.

з



Підсумовуючи усі виявлені недоліки по голосах в паперовому варіанті, не 
можуть бути врахованими як результативні 1375 голосів:

- за великі проекти - 746,
- за малі проекти - 629.

В свою чергу, дійсними є -17  799 голосів:
- за великі проекти - 9 784,
- за малі проекти - 8 015.

Лише після відрахування усіх недійсних голосів є можливість визначитися з 
проектами-лідерами за рейтинговою системою.

Презентував перелік проектів по 10 великих та 10 малих, згідно з 
рейтингом:

Великі проекти:

№

проекту Назва проекту

Загальна
К ІЛ Ь К ІС Т Ь

голосів

38. «Облаштування зони відпочинку на вулиці Волошковій»
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Олійно-жировий комбінат», 
вул. Волошкова.

Короткий опис: облаштування зони відпочинку з установленням лавочок та урн для 
сміття, прокладенням пішохідних доріжок, освітленням, установленням біля стадіону 
глядацьких трибун, озелененням і обгородженням.

Вартість проекту: 984 500 грн.

1669

37. «Створення Вінницького молодіжного центру»
Місце реалізації: Центральна частина міста Вінниці.

Короткий опис: створення Вінницького молодіжного центру для ефективної взаємодії 
молоді, бізнесу, громади і влади. Подієвий майданчик з технічним забезпеченням, котрий 
включає 6 напрямів діяльності. Відкритий простір для генерування ідей та реалізації їх в 
життя.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

1528

11. «Бібліотека здатна дивувати»
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Вишенька», просп. Космонавтів, 63, 
Центральна бібліотека для дітей та юнацтва.

Короткий опис: створення міні — «Музею-іграшки», лялькового театру «Сонячний 
зайчик» та бібліокінозалу «Аншлаг? Аншлаг!» в приміщенні бібліотеки, встановлення 
зеленої каркасної скульптури «Книжка» на газоні біля входу до бібліотеки

Вартість проекту: 507 821 грн.

1459



7. «Створення зони безпеки та комфорту частини вулиці 
Г оголя»

Місце реалізації: м. Вінниця, пішохідний перехід по вул. Гоголя, прилеглі до проїжджої 
частини прибудинкові території по вул. Гоголя, 15-20

Короткий опис: створення безпечних умов переходу вул. Гоголя для жителів 
мікрорайону.

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

1319

32. «Благоустрій парку Інтеграл (мікрорайон Тяжилів)»
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Тяжилів, перехрестя вулиць Чехова та 
Ватутіна

Короткий опис: облаштування місць для відпочинку: лавки, смітники, прокладання 
троту арної доріжки, встановлення освітлення, облаштування місць для вигулу тварин, а 
також облаштування місць для відпочинку столами, лавочками та місцями для 
проведення заходів

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

755

52. «Чужих дітей не буває!»
Місце реалізації: м. Вінниця, Вінницький обласний осередок Всеукраїнської 
громадської організації «Українська спілка інвалідів - УСІ»

Короткий опис: створити умови для розвитку дітей з особливими потребами та навчання 
батьків, використовуючи в роботі сучасні АВА (прикладний аналіз поведінки) та 
сенсорної інтеграції

Вартість проекту: 800 000 грн.

702

56. «Вінниця -  місто здорових людей. Школа громадського 
здоров’я»
Місце реалізації: комунальні заклади охорони здоров’я м. Вінниці 

Короткий опис: якісні медичні послуги європейського рівня в м. Вінниця

Вартість проекту: 620 800 грн.

628

41. «Відкрита сцена на Артинова»
Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 21, заклад «Вінницька 
дитяча музична школа №1»

Короткий опис: створення «Відкритої сцени на Артинова» на ганку закладу 
«Вінницька дитяча музична школа №1» для проведення культурно-мистецьких заходів 
учнями школи, зокрема людьми з обмеженими можливостями

Вартість проекту: 910 000 грн.

481

45. «Благоустрій рекреаційної зони в мікрорайоні Старе 
місто»
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Старе місто, озеро по провулку Костя 
Широцького (Щорса)

380



Короткий опис: надання привабливого вигляду водоймищу, благоустрій території 
навколо озера, його розчищення

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

74. «Соціальна інтеграція людей на візках за допомогою 
танцю»
Місце реалізації: м. Вінниця (Замостя)

Короткий опис: створення умов для танцетерапії людей на візках для забезпечення їх 
рухової активності та культурного розвитку, проведення концерту, гастролів для 
танцівників на візках

Вартість проекту: 614 000 грн.

219

Всього: 8 437 121 грн.

Малі проекти:

№

проекту

Назва проекту Загалом

34. «Читай, улюблене місто!»
Місце реалізації: м. Вінниця

Короткий опис: популяризація культури читання, виготовлення та розміщення 
«читаючих лавок»

Вартість проекту: 192 500 грн.

1421

13. «Створення ресурсного центру інформаційно-
• • о  лт  •  •  • •• • икомунікативних технологій для реабілітації дітей з 

порушенням зору на базі ДНЗ»
Місце реалізації: м. Вінниця, Центральний район, район Педагогічного університету, 
вул. Тімірязева, 24 КЗ «ДНЗ №28 ВМР»

Короткий опис: підвищення якості рівня реабілітаційних послуг для дітей з 
порушеннями зору шляхом придбання та оновлення спеціального комп’ютерного 
обладнання. Здійснення консультативно-просвітницької діяльності Центру для батьків, 
що виховують дітей з вадами зору, та педагогічних фахівців

Вартість проекту: 200 000 грн.

965

39. «Благоустрій природного джерела питної води на 
вул. Сергєєва-Ценського»
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Олійно-жировий комбінат», вул. Сергєєва- 
Ценського

Короткий опис: облаштування шляху підходу до природного джерела питної води з 
улаштуванням доріжки з твердим покриттям та поручнем, встановлення лавочки, 
улаштування накриття над джерелом

888



Вартість проекту: 146 000 грн.

40. «Облаштування зони відпочинку біля озера на вул. 
Гладкова»
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Олійно-жировий комбінат», вул. Гладкова 
(берег озера)

Короткий опис: облаштування зони відпочинку зі встановленням лавочок, урн для 
сміття, пляжних «грибків», освітлення

Вартість проекту: 195 000 грн.

826

68. «Відродження літнього театру в Тяжи лові»
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Тяжилів, в дворі будинків вул. Ватутіна 34, 
36, 44 та вул. Москаленка, 40

Короткий опис: відновлення роботи літнього театру, де будуть проходити спектаклі, 
концерти, майстер-класи, виставки, презентації, фестивалі та літературні читання

Вартість проекту: 200 000 грн.

775

65. «8МІЬЕ СІТ¥» Вінниця-місто усміхнених дітей»
Місце реалізації: м. Вінниця

Короткий опис: створення команди волонтерів для допомоги дітям з обмеженими 
можливостями, дітям-сиротам, онкохворим, дітям з аутизмом

Вартість проекту: 188 300 грн.

684

33. «Безкоштовна стерилізація безпритульних тварин (собак) 
міста Вінниця»
Місце реалізації: м. Вінниця

Короткий опис: провести стерилізацію бродячих собак, здійснити ідентифікацію 
тварин методом біркування вушної раковини

Вартість проекту: 199 750 грн.

678

46. «Мальовничий берег Південного Бугу (облаштування 
рекреаційної зони на березі річки)»
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Старе місто», берег р. Південний Буг, вхід 
від ЖК «Нагірне»

Короткий опис: створення рекреаційної зони для різних категорій населення та вікових 
груп. Облаштування паркової та пляжної зони на березі річки Південний Буг

Вартість проекту: 200 000 грн.

409

2. «Книга «Легенди Вінниці» - це історичні події, які відбулися 
у Вінниці і стали легендами»
Місце реалізації: по бібліотеках м. Вінниці

Короткий опис: у книзі зібрані маловідомі історичні факти, призабуті історії м. Вінниці, 
котрі стали легендами

407



Варт іст ь проекту: 90 000 грн.

59. «Тяжилівський скейт-парк -  для дітей та молоді»

Місце реалізації: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 42, територія школи №27 ВМР

Короткий опис: облаштування «Екстрим майданчику» для підлітків та молодці зі 
встановленням фігур скейт-парку

Вартість проекту: 199 300 грн.

321

Всього: 1 810 850 грн.

Загальна сума видатків по десяти Великих та Малих проектах становить 
10 247 971 грн.

Визначення проектів-переможців.

Слухали: Скальського Владислава Володимировича, заступника міського 
голови, співголову Координаційної ради

Повідомив, що для реалізації проектів-переможців в міському бюджеті 
передбачено 7,0 млн. грн.

Відповідно до пункту 2 розділу 2 Положення про бюджет громадських 
ініціатив м. Вінниці, затверджений загальний обсяг фінансування розподіляється у 
співвідношенні 85 відсотків (5 950 000 грн.) на великі проекти, 15 відсотків 
(1 050 000 грн.) -  на малі.

В разі потреби, Координаційною радою, дане співвідношення може бути 
змінено.

Відповідно до п. 9 розділу 6 Положення, передбачено, що переможцями 
голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою 
системою.

Запропонував членам Координаційної ради визначити проектами- 
переможцями:

6 великих проектів на суму 5 292 321 грн. (75,6%) від загального обсягу 
фінансування;

7 малих проектів на суму 1 321 550 грн. (18,9%) від загального обсягу 
фінансування.

Разом : 6 613 871 грн. (94,5 %) від загального обсягу фінансування.
Залишок суми: 386 129 грн. (5,5 %) від загального обсягу фінансування.
Звернув увагу, що за рейтинговою системою малий проект №33 

«Безкоштовна стерилізація безпритульних тварин (собак)» набрав 678 голосів 
вінничан, що на 50 голосів більше від великого проекту №56 «Вінниця- місто 
здорових людей. Школа громадського здоров’я», який підтримали вінничани у 
кількості 628 голосів.

Запропонував співвідношення обсягу фінансування змінити на великі 
проекти - 75,6%, на малі - 18,9% та членам Координаційної ради проголосувати за 
таку зміну.



Звернув увагу, що для виконання робіт по реалізації проектів-переможців, в 
більшості проектів, особливо для великих, необхідно виготовляти проектно- 
кошторисну документацію, вартість, якої також має бути оплачена з міського 
бюджету. Тому, решту суми 386 129 грн. від загального обсягу фінансування 
спрямувати на виготовлення проектно-кошторисної документації.

Враховуючи зазначене, перелік проектів-переможців буде наступним:

Великі проекти:

№

проекту Назва проекту

Загальна
кількість

голосів

38. «Облаштування зони відпочинку на вулиці Волошковій»
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Олійно-жировий комбінат», вул. Волошкова

Короткий опис: облаштування зони відпочинку з установленням лавочок та урн для 
сміття, прокладенням пішохідних доріжок, освітленням, установленням біля стадіону 
глядацьких трибун, озелененням і обгородженням

Вартість проекту: 984 500 грн.

1669

37. «Створення Вінницького молодіжного центру»
Місце реалізації: Центральна частина міста Вінниці

Короткий опис: створення Вінницького молодіжного центру для ефективної взаємодії 
молоді, бізнесу, громади і влади. Подієвий майданчик з технічним забезпеченням, котрий 
включає 6 напрямів діяльності. Відкритий простір для генерування ідей та реалізації їх в 
життя

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

1528

11. «Бібліотека здатна дивувати»
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Вишенька», просп. Космонавтів, 63, 
Центральна бібліотека для дітей та юнацтва

Короткий опис: створення міні -  «Музею-іграшки», лялькового театру «Сонячний 
зайчик» та бібліокінозалу «Аншлаг? Аншлаг!» в приміщенні бібліотеки, встановлення 
зеленої каркасної скульптури «Книжка» на газоні біля входу до бібліотеки

Вартість проекту: 507 821 грн.

1459

7. «Створення зони безпеки та комфорту частини вулиці 
Г оголя»
Місце реалізації: м. Вінниця, пішохідний перехід по вул. Гоголя, прилеглі до проїжджої 
частини прибудинкові території по вул. Гоголя, 15-20

Короткий опис: створення безпечних умов переходу вул. Гоголя для жителів 
мікрорайону

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

1319



32. «Благоустрій парку Інтеграл (мікрорайон Тяжилів)»
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Тяжилів, перехрестя вулиць Чехова та 
Ватутіна

Короткий опис: облаштування місць для відпочинку: лавки, смітники, прокладання 
тротуарної доріжки, встановлення освітлення, облаштування місць для вигулу тварин, а 
також облаштування місць для відпочинку столами, лавочками та місцями для 
проведення заходів

Вартість проекту: 1 000 000 грн.

755

52. «Чужих дітей не буває!»
Місце реалізації: м. Вінниця, Вінницький обласний осередок Всеукраїнської 
громадської організації «Українська спілка інвалідів - УСІ»

Короткий опис: створити умови для розвитку дітей з особливими потребами та навчання 
батьків, використовуючи в роботі сучасні АВА (прикладний аналіз поведінки) та 
сенсорної інтеграції

Вартість проекту: 800 000 грн.

702

Всього: 5 292 321 грн.

Малі проекти:

№

п р оек ту

Назва проекту Загал ом

34. «Читай, улюблене місто!»
Місце реалізації: м. Вінниця

Короткий опис: популяризація культури читання, виготовлення та розміщення 
«читаючих лавок»

Вартість проекту: 192 500 грн.

1421

13. «Створення ресурсного центру інформаційно- 
комунікативних технологій для реабілітації дітей з 
порушенням зору на базі ДНЗ»
Місце реалізації: м. Вінниця, Центральний район, район Педагогічного університету, 
вул. Тімірязева, 24 КЗ «ДНЗ №28 ВМР»

Короткий опис: підвищення якості рівня реабілітаційних послуг для дітей з 
порушеннями зору шляхом придбання та оновлення спеціального комп’ютерного 
обладнання. Здійснення консультативно-просвітницької діяльності Центру для батьків, 
що виховують дітей з вадами зору, та педагогічних фахівців

Вартість проекту: 200 000 грн.

965

39. «Благоустрій природного джерела питної води на вул. 
Сергєєва-Ценського»
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Олійно-жировий комбінат», вул. Сергєєва- 
Ценського

888

ю



Короткий опис, облаштування шляху підходу до природного джерела ПИТНОЇ ВОДИ 3 
улаштуванням доріжки з твердим покриттям та поручнем, встановлення лавочки, 
улаштування накриття над джерелом

Вартість проекту: 146 000 грн.

40. «Облаштування зони відпочинку біля озера на вул. 
Гладкова»
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон «Олійно-жировий комбінат», вул. Гладкова 
(берег озера)

Короткий опис: облаштування зони відпочинку зі встановленням лавочок, урн для 
сміття, пляжних «грибків», освітлення

Вартість проекту: 195 000 грн.

826

68. «Відродження літнього театру в Тяжилові»
Місце реалізації: м. Вінниця, мікрорайон Тяжилів, в дворі будинків вул. Батуті на 34, 
36, 44 та вул. Москаленка, 40

Короткий опис: відновлення роботи літнього театру, де будуть проходити спектаклі, 
концерти, майстер-класи, виставки, презентації, фестивалі та літературні читання

Вартість проекту: 200 000 грн.

775

65. «8МІЬЕ СІТУ» Вінниця-місто усміхнених дітей»
Місце реалізації: м. Вінниця

Короткий опис: створення команди волонтерів для допомоги дітям з обмеженими 
можливостями, дітям-сиротам, онкохворим, дітям з аутизмом

Вартість проекту: 188 300 грн.

684

33. «Безкоштовна стерилізація безпритульних тварин (собак) 
міста Вінниця»
Місце реалізації: м. Вінниця

Короткий опис: провести стерилізацію бродячих собак, здійснити ідентифікацію 
тварин методом біркування вушної раковини

Вартість проекту: 199 750 грн.

678

Всього: 1 321 550 грн.

Слухали: Яблонського Павла Васильовича, секретаря міської ради, співголову 
Координаційної ради

Запропонував членам Координаційної ради підтримати визначені проекти- 
переможці, проголосувавши.

Процедура голосування: підтримали одноголосно.

Вирішили:



1. Визнати проекти-переможці за їх порядковими номерами:
- серед великих-№ № 38, 37, 11, 7, 32, 52;
- серед малих - №№34,13, 39, 40, 68, 65, 33.

2. Доручити департаменту правової політики та якості міської ради 
(уповноваженому органу) підготувати проект рішення виконавчого комітету 
міської ради про підсумки голосування по проектах конкурсу «Бюджет 
громадських ініціатив м.Вінниці», реалізація яких передбачена у 2018 році, 
для його затвердження виконавчим комітетом Вінницької міської ради .

3. Доручити департаменту правової політики та якості міської ради письмово 
повідомити авторів проектів-переможців про результати загальноміського 
голосування та рішення Координаційної ради.

Співголова Координаційної ради 

Співголова Координаційної ради 

Члени Координаційної ради:

Секретар Координаційної ради £<&ип<Г Н.Малецька


