Конотопська міська рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 10.06.2016 № 198 – ОД
м.Конотоп
Про створення робочої групи
з питань громадського бюджету
у місті Конотоп
З метою координації виконання основних заходів щодо впровадження та
функціонування громадського бюджету м.Конотоп,
на
виконання
«Тимчасового положення про громадський бюджет (бюджет участі) у місті
Конотоп», затвердженого рішенням міської ради від 26.05.2016 (7 скликання 12
сесія), керуючись пунктом 20 частини 3 статті 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»:
1.Створити робочу групу з питань громадського бюджету у місті Конотоп
у складі згідно з додатком 1.
2.Затвердити Положення про робочу групу з питань громадського
бюджету у місті Конотоп (додаток 2).
3.Сектору міської ради з питань внутрішньої політики (завідувач
Панченко І.А.) оприлюднювати протоколи засідань, рішення, висновки та
рекомендації робочої групи на офіційному сайті Конотопської міської ради.
4.Робочій групі інформувати міського голову про хід виконання даного
розпорядження до 01.09.2016.
5.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Степанченка І.О.

Міський голова

Гапєєва Л.А. 2 63 75

А.Ю.Семеніхін
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Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 10.06.2016 № 198 – ОД
Склад
робочої групи з питань громадського бюджету у місті Конотоп
Степанченко І.О.



заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, голова робочої групи;

Гапєєва Л.А.



начальник управління економіки Конотопської
міської ради, заступник голови робочої групи;

Панченко І.А.



завідувач сектору міської ради з питань
внутрішньої політики, секретар робочої групи.
Члени робочої групи:

Бугара О.Д.



голова громадської ради при виконавчому комітеті
міської ради (за згодою);

Голобурда Т.М.



голова
Конотопської
міської
організації
«Національна спілка журналістів» (за згодою);

Гричановський А.М.

–

голова постійної депутатської комісії з питань
освіти, культури, духовності, сім’ї та молоді,
фізичної культури та спорту, засобів масової
інформації, соціального захисту населення, праці,
охорони здоров’я, материнства і дитинства (за
згодою);

Євсейчик С.Л.



депутат міської ради (за згодою);

Качура О.О.



президент громадської організації «Молодіжний
актив Конотопщини» (за згодою);

Кошевецька В.П.



начальник фінансового управління Конотопської
міської ради;

Льовшин Н.О.

Лиманчук Є.В.

–



голова постійної депутатської комісії з питань
економіки, планування бюджету, фінансів,
інвестиційної та інноваційної політики, соціальноекономічного розвитку міста (за згодою);
депутат міської ради (за згодою);
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Продовження додатку 1
Максименко О.М.

–

Мелешкіна Ю.С.

–

голова постійної депутатської комісії з питань
житлово-комунального господарства, комунальної
власності, охорони навколишнього середовища (за
згодою);
громадський активіст міста (за згодою);

Омельченко Т.П.



депутат міської ради (за згодою);

Павлюченко Г.П.



начальник управління житлово-комунального
господарства Конотопської міської ради;

Паламарчук Т.М.



депутат міської ради (за згодою);

Пащенко І.О.



голова постійної депутатської комісії з питань
промисловості,
транспорту
та
зв’язку,
підприємництва, торгівлі та надання послуг (за
згодою);

Резник І.Г.

–

голова правління громадської організації «Союз
Конотопської Громади» (за згодою);

Розанова О.М.



начальник
управління
соціального
населення Конотопської міської ради;

Самусь А.І.



спеціаліст І категорії сектору юридичної роботи
міської ради;

Сизон Т.А.



депутат міської ради (за згодою);

Толордава Л.Г.



депутат міської ради (за згодою);

Яременко В.Р.



депутат міської ради (за згодою).

Керуючий справами виконкому

В.І.Яроцький

Начальник управління економіки
Конотопської міської ради

Л.А.Гапєєва

захисту
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Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 10.06.2016 № 198 – ОД
Положення
про робочу групу з питань громадського бюджету у місті Конотоп
1.Загальні положення
1.1.Робоча група з питань громадського бюджету у місті Конотоп (далі –
робоча група) – постійно діючий колегіальний консультативно-дорадчий орган,
члени якого в межах чинного законодавства України координують виконання
основних заходів щодо впровадження та функціонування громадського
бюджету м.Конотоп.
1.2.Робоча група діє у відповідності до чинного законодавства України,
рішень Конотопської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень
міського голови, «Тимчасового положення про громадський бюджет
(бюджет участі) у місті Конотоп» та цього Положення.
2.Завдання робочої групи
Завданнями робочої групи є:
2.1.Розгляд та аналіз пропозицій, наданих мешканцями. Затвердження
переліку позитивно оцінених пропозицій для винесення на голосування для
визначення пропозицій-переможців, реалізація яких відбуватиметься за рахунок
коштів громадського бюджету міста.
2.2.Організація та проведення голосування шляхом збору підписів з
залученням представників від мешканців.
2.3.Підрахунок голосів, затвердження підсумків голосування та
визначення пропозицій-переможців, які отримають фінансування за рахунок
коштів громадського бюджету м.Конотоп.
2.4.Розгляд проблемних та спірних питань, що виникають в процесі
впровадження громадського бюджету у м.Конотоп;
3.Права робочої групи
Робоча група, відповідно до покладених на неї завдань, має право:
3.1.Заслуховувати авторів пропозицій під час складання переліку
позитивно оцінених пропозицій для винесення на голосування для визначення
пропозицій-переможців та отримувати від них додаткову інформацію.
3.2.Здійснювати контроль за дотриманням рівних умов для мешканців
міста під час проведення голосування, надавати мешканцям консультаційну
допомогу.
3.3.Отримувати інформацію від розпорядників бюджетних коштів –
виконавців пропозицій-переможців, про хід реалізації пропозицій, які
фінансуються за рахунок громадського бюджету м.Конотоп.
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Продовження додатку 2
4.Структура та організація роботи
4.1.Кількісний, персональний склад робочої групи та положення про неї
затверджуються розпорядженням міського голови.
4.2.Голова, заступник голови, секретар та члени робочої групи діють на
громадських засадах, у рамках виконання посадових обов’язків.
4.2.За рішенням голови робочої групи до складу групи можуть
включатися представники установ та організацій відповідного профілю.
4.3.Керівництво робочою групою здійснює її голова.
4.4.Формою роботи робочої групи є засідання, що скликаються її головою
по мірі виникнення нагальних питань, що потребують вирішення, але не рідше
ніж 1 раз на місяць.
4.5.Місце та час проведення засідань робочої групи визначаються
головою робочої групи. Засідання робочої групи є правомочним, якщо на ньому
присутні не менше половини її складу.
4.6.Рішення робочої групи вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало більшість присутніх на засіданні членів групи. У разі рівного
розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.
4.7.Робоча група на своїх засіданнях приймає рішення, висновки та
рекомендації, які підписує її голова та секретар.
4.8.Протоколи з підсумками голосування та визначенням пропозиційпереможців підписують усі члени робочої групи.
4.9.Протоколи засідань, рішення, висновки та рекомендації робочої групи
оприлюднюються на офіційному сайті Конотопської міської ради.

Керуючий справами виконкому

В.І.Яроцький

Начальник управління економіки
Конотопської міської ради

Л.А.Гапєєва

