Протокол №4
засідання Номінаційного комітету Тернопільської міської ради
м.Тернопіль вул.Листопадова,5
«зелена кімната» міської ради

06.10.2017 р.

Всього членів комітету : (12)
Дейнека Ю.П., Корчак Т.С., Кучер Н.П., Муца A.M., 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) Корчак Т.С., Круть М.М., Зварич М.П., Муца A.М., Балук JT.I.,
Гевко Г.Б., Зелінка Н.В..Шараськіна В.А.
Порядок денний
1 Стан реалізації проектів «Соціальний мультиспортивний зал» та «Онлайн послуги для
тернополян»
2. Розгляд «Звітів про аналіз відповідності проекту законодавству та можливості його
реалізації» та прийняття Висновків щодо прийняття проектів
По питанню 1
Корчак Т.С.- на виконання рішення Номінаційного комітету протокол №3 для участі в роботі
Комітету були запрошені автори проектів: «Соціальний мультиспортивний зал», «Онлайн
послуги для тернополян»
Проте автор проекту «Онлайн послуги для тернополян» не з ’явився
По 'проекту «Соціальний мультиспортивний зал» інформує В.Дякович надала на розгляд
проектно-кошторисну документацію для облаштування Соціального мультиспортивного залу
Під час розгляду встановлено, що ПКД не містить проведення ремонтних робіт, а містить
лише демонтаж конструкцій.
За результатами обговорення голова Комітету Балук J1.I. виніс на голосування питання
запрошення авторів проектів «Соціальний мультиспортивний зал» та «Онлайн послуги для
тернополян» на засідання
З а -8
Проти -0
Утрималися -0
Вирішили
1.Запросити на чергове засідання Номінаціного комітету авторів проектів «Соціальний
мультиспортивний зал» та «Онлайн послуги для тернополян»
По питання 2
Інформує, Зварич М.П., що виконавчі органи підготовили Звіти про аналіз відповідності
проекту законодавству та можливості його реалізації», зокрема по :
Проект 39 «Спортивний майданчик для занять баскетболом та мініфутболом»
Висновок управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології негативний
А.Муца - реальний бюджет 1 400 000,0грн.,поряд є тренажерний майданчик
H.Зелінка - запропонувати автору скорегувати площу майданчика
М.Зварич проект не відповідає вимогам Положення ( відсутня необхідна кількість підписів
мешканців територіальної громади м.Тернополя)
Голова Номінаційного комітету Балук Л.І. виніс на голосування
I.Питання - направити проект на доопрацювання автору -в частині корегування бюджету та
збору необхідних підписів
ЗА 2
ПРОТИ-О
Утрималися б

2.Питання - відхилити проект, як такий що не відповідає вимогам Положення
ЗА-6
ПРОТИ-2
Утрималися-0
3.Питання - запросити автора на чергове засідання
ЗА-4
ПРОТИ-4
Утрималися-0
Рішення не прийняте
Проект 9 «Центр народної боротьби з інформаційним ворогом»
Висновок відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації - негативний
Голова Помінаційного комітету Балук Л.І. виніс на голосування
Питання не виносити даний проект на голосування
За б
Проти-0
Утрималися -1
Не голосувала 1
Рішення не прийняте
Проект № 33 «Котяча хата»
Висновок управління житлово-комунального господарства,благоустрою
негативний
Голова Помінаційного комітету Бштук Л.І. виніс на голосування
Питання запрошення автора проекту на засідання комітету
За 7
Проти
Утрималися -0
Не голосувала -1
Вирішили
1.Запросити автора на чергове засідання Номінаційного комітету.

та

екології

Проект № 17 «Технічна станція ремонту велосипедів»
Висновок управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології
негативний ( в бюджет не включено виготовлення ПКД, відсутня організація, яка б
обслуговувати в подальшому технічні станції ремонту велосипедів)
Голова Номінаційного комітету Балук Л.І. виніс на голосування
Питання- допустити проект до голосування
За-7
Проти -0
Утримались-0
Вирішили
1 Проект № 17 «Технічна станція ремонту велосипедів» допустити до голосування
Проект №10 «Нове життя шкільному подвір’ю»
Висновок управління освіти та науки - негативний (не носить загальноміського характеру)
Голова Номінаційного комітету Балук Л.І. виніс на голосування
Питання відхилити проект
За -4
Проти-1
Утрималися -2
Не голосували -1
Рішення не прийняте
Проект 49 «Фінансова та правова освіта в школі»

ш

Висновок управління освіти та науки позитивний, проте містить зауваженнями до суми
бюджету, та те що проект не має завершеного характеру.
Голова Номінаційного комітету Балук J1.I. виніс на голосування
Питання відхилити проект
За -7
Проти-0
Утрималися -0
Не голосували -1.
Вирішили
1. Проект 49 «Фінансова та правова освіта в школі» не виносити на голосування
Проект 37 «Тиждень креативного підприємництва в Тернополі /Week of creative
entrepreneurship in Ternopil»
Висновок управління економіки , промисловості та праці-позитивний
Голова Номінаційного комітету Балук Л.І. виніс на голосування
питання - допустити проект до голосування
З а -7
Проти-0
Утрималися -0
Не голосували -1.
Вирішили
1.Проект 37 «Тиждень креативного підприємництва в Тернополі /Week o f creative
entrepreneurship in Ternopil» допустити до голосування
Проект 5 «Сучасний спортивний майданчик Тернопільської ЗРОШ 1-111ст.№18
Висновок управління освіти та науки - негативний (не носить загальноміського характеру)
Голова Номінаційного комітету Балук Л.І. виніс на голосування
Питання відхилити проект
За7
Проти -0
Утрималися-0
Не голосувала-1
Вирішили
л
1. Проект
«Сучасний спортивний майданчик Тернопільської ЗРОШ 1-111ст.№18» не
виносити на голосування

/

Голова Номінаційного комітету
Секретар комітету

Л.І.Балук
Т.С.Корчак

