
протокол N} 9

засiдання робочоi црупи з питань 1]ромадсъкого бюджеry MicTa Киева

у Солом'янському районi

17 квimня 2020 року пр о ве 0 ен о Ь з асmо су ванняJ},

ел екmр oъH?rx комунiкацiйнtм
mехнолоziй

Присутнi:
голова робочоi групи: Горпинченко 0.I.
заступник голови робочоi групи: Лещенко О,В,

члени робочоi црупи: Сидорчук д.ю., Личко I.Б., Бурдейн д,Б,,

Кушнiренко П.А.- 
iацрОшечi: началъник управлiння освiти Рогова А,А,

1. Вiдповiдно до п.5 ст.11 Положення про громадський бюджет MicTa

Киева затвердженого рiшенням Киiвськоi MicbKoT Ради вiд 06.02.2020 Ng 4/8174

<Про внесення змiнJдо рiшення Киiвськоi MicbKoi ради вiд 22.|2.201-6 Nь

твittlgt <про затвердження Положення про цромадський бюджет MicTa Киево>

та про затвердження Параметрiв громадсъкого бкiджету gа 202L piк) районна

робоча груп; Солом'янсiкоi раtонноi державноi адмiнiстрацii розгляЕула звiти

узгоджених пpoeKTiB та протоколи розбiжностей вiдповiдатl"rч* структурних

пiдроздiлiв за проектами МJф 889, 1014, L546,545, 901 , |6З2,1лб19l L6!!:1Я99,
tвiз, L047, tfBs, L206, 1288, 1518, |5,14, |592, L765, 789,13t7,555,|024,

пз5:J826, 866, 8g7, !5!7, !199, 1160, 110з, L829, 1198, 1797, |445, 1011, 861,

710, 663, |652,43б, 887, 891.
2. Слухапи начальника управпiння освiти Рогову А.А., яка повiдомила, що

за проектами NsJ\b L546, |7з5, L826 до районноi робочоi групи надано протоколи

роr6i*rпостей, у зв'язку з неможливiстю отримання достатньоi iнформацii для

проведеннrI експертизи проектiв. Слiд з€вначитИ, Що управлiння освiти листами

вiд 24.03 .2о20 року писъмово звертЕtлось до aBTopiB вищез€lзначених проектiв

(БабаН с.м. - автоР проектiв NsNst735 ,|826, Моргун т.в. - автор проекту

Mts+q з метою отримання достатнъоi iнформацii по проектам. Станом на

|7.04.2020 року вiдповiдi не надiйшли.

Вирiшили:

. 1. про*r" ltnJs 889, 1014, gоi, tb+z, t288, 1ý18,,|5g2,78g,|024,899:s?7,
|stT,1199, 1160, t103, |829, trt98, !,l97, L445, 1011, 861, 710, 436, |,652,66з
прийняти до голосування.

. 2. Проекти J\bJt 545, |6З2, L64O, |64'1,1660, t673,,1185,.t206, L574, L765,

tЗL7,555,887, 891 не прийняти до голосування.

З. Проекти NsNs 1546, |735, 1826 повернути на доопрацювання
вiдповiдальному структурному пiдроздiлу -- управлiнню освiти.

4. З метою проведення якiсноi експертизи районнiй робочiй групi пiдготувати
та направити листи до aBTopiB проектiв JфNs L546, L735, L826 щоДо СПiЛЬНОГО



подаJIъшого до опрацрванн1 :зjuu,HI,D( 
проеIспв з,

"iffirдiпом 
- управпiнням 

освlти, 
,., . ,

Голова робочоi групи

Заступник голови робочоi групи
Олена ЛЕlIЕНКО


