
Порядок /їсиииі!:

Ирсасігіація. роаг.іил га оогоиорсиїїя ііроскмів 1)іо,іжч;іу \ час і і. рса.ііаація якп.х 
іісрслоачсиа \ 2019 році.

Ирису т і :

С іаросал гіііСі.кчіП сс.ііііиііт'і голова Коїіова.ків 121 І.
Го.іова комісії в ііи іаиіі біолжс іл } часі і Ко.ік'_\ гін К.М.

Ч.іепп комісії:
Б) рмспко Л.В.
ІІІ грик} II Л.І.
Лиман К/К 
11 Іаііова.іов 10.1.
К_\ чма 0.1.
I iiMotju ( в В.І.
Мнронсіїкч) Л.І .

Експеріші Програми <сІОПЕЕ» - коордшштора та аартасра і впровадмсеаая 
І^ромадського біод.шсту:

Омс.іічкін С2М. 
гОи.існко В.В.

Автора проектів біоблсету участі:
Лебеденко .Л.С,2 (проекти Л'ч 1. 17)
II Іевчепко С2В. (проект .N2 2.21)
1 каченкч) О.В. (проект  .3. 5)
Хме.іьова Л.М. (нроекм 4)
І Кіб_\ ковсі.ка !!.().( нр^к'кл .V' 0)
КЛреачова Г.С. (нроекі N" 7)
Мандач К20. (нрікжі _V"9)
Ман.іач Ь.М. (нроекі І 1)
Лиман З.В. (нроекі Л" 1 2)
К\ч\іа Л./Ч. (нроекі 14)
Скиба 11.В. (нроекі Х" 1.2)



Mn o Л.Л. (ироскі Х<’ І ())
Л_\ к'япсці) Л.Л, (ііроокі l(S)
Kaiiiipxc l.C, (ірх)скі № 20)

Ві;к> гііі 5 iiOHavKimx ііріічии aiviopii проектів:
11ІСИЧСІІКО А.І Л (ироскі II .V" 8. 13)
КоваиспічЧ) Л.М. (ироскі jNl’ 10)
ІЛ'ЛСИїїч І'ЛІ, (ііроск'і ЛЛ І9).

Сл} \ а . т :

к’оііова.іова /2//. (' гаїюса.і гівськчто сс.ііііцііоі о го.іоих . якіїіі іірііві гаи всіх
}часіпікіи іасілаїїия. ск'сіісріів. членів комісії, авгоріїі проектів в ваііроіиїл'/ксіїнмм в 
Громалі псріпоіо Грс)малсі>коіо оіолжсгу (Ніолжсіл _\часгі). ііооажчш всім \х'іііхів в 
иовііі Л.1Я громали справі ііюло віїлсіїпя _\ її оіолжсгії) сіісгсм) лсмокраїпчііих 
пртиіииів ро'іиолі.і) іа викорисгаїїіія оіолжсіних коїіггів.

Ко.ікушіїиі 1\.М. КОЛОН} комісії в иіпаиі; оіолжсіл } час іі. якиіі ироіиформ} вав 
аигорів ироскіів про вимоги ло їх иаїтсаиия. сисгем} ровглял}' проскгів іа 
ГОЛОС} ваиия.

Омеж’чкіна С.М., Фіиеико Н.В. сксисргів програми «ДООРК». які иривігали 
всіх іі|'иіс}іиіх в ііочаїком ваііроікілжсиия Громалськоіч) сЗіолж'Сі} иа ісригорії 
С гароса.п ІВС1.КОЇ ОГГ. iipoiiujiopM} вали про с іа гистик} иолаиііх па рові .іял комісії 
проскгів в ровріві їх іюміпаиііі. оіолжхтів. віковоіо іа гсилсриого склал} авторів, 
( ївііаііомії.іп авгорігі ироскі ів всисісмоіо вілоор} їм го.іос} ваиия.

І'ак. всього о}.іо иолаїїо иа рові.іял комісії 21 ироскі иа вагальи} с} .м} їх 
оюлжсгів 704714 t pii.. в. іом} чис.іі ва иоміїїаіііями;

- Доороо} і та роввігі ок громали 11 ироскі ів (52 "о);
b. іаго} с І рій іа охорона ловкіл.ія 8 ироскі ів (38 "о);
1с горііко-к} .іьі }рііа сиаліціїїіа і і } рив\і 2 проект ( І 0 ''о).

Всього. } иаііисаііпі всіх проек тів ирпііпя.іо \ часті. 17 авіорів. в них: 
жінок І 2 авторіїт (7 1 "о);
Ч0.10ВІКІВ 5 авіоріи (29 %).

За віковим ск.іалом. \ ііаііисаппі проектів ириПия.пі х часіь: 
віком .то 25 років 1 авюр (6 "о); 
в 26 .то 35 років 6 аиитрів (35 '’о);

- в 36 .UT 45 років 2 проекти ( 12 '6.);
- в -16 .то 65 років 8 проектів (47 "о).
З вага.іьпої кі.тькос ті по.таиих иртісктів ио.таио ,т.тя рса.тіваиіі в насіл ииих 

пасслспіїх 1 1 } пк іах грома.ти. а саме:
c. мт С іарпіі С'а.т 1 ів 11 проскіів;

- с. IIІСС такчтвс Зироскіи; 
с. Хотім.тя Зирттекти;

2



- e. l\'if|iii.iii?K'a .1 ііі"к)січти.

Всього, в хс)ді іірс'істації іа комісіііііого ооговорсіпія ііодаїїііх проектів вроблено 
ва\ важення га надані ііроііовинії щодо вміеі_\ деяких в них в чаетиііі віде} гное і і в 
проекдах докації реа.нваиії. неинвначеіюе і і права вдаеііоегі на веме.іьп} дідянк\ . 
нсіочносіеіі вбі(,)джсіах нрік'кдів га іііте.

Заува'/Ксіпія іа проііовииії:



Ііроскі К'! З «Ж'іІІІІ серед комії'іотсріїї і б\ ІИ НІЛ них псможлпно» (ангор
І'качсіікт) О.В.):

і Іроскі .N'! 5 «Сііаіаіа .подіта, адороіді нація» (ангор і ігачепк'о О.В.);
І ІроскІ Ж" 1 1 «І .С'О осіїі ідспия» (ангор Маїїдач К.М.);
Проскі № 12 <(І5сее.іиП нідиочткж иаіііоі'ма.ісчі>> (ангор Лиман З.ІВ);
! !р(К'К'г N<-' 14 <4Ч) зніїнаг \(о і порчі здібіїос і і ді гсіі» (анідр К} чма Л-Л-)- 
1 Іроскг Ло 1 5 <v4o еноріл чад_\ ча( \іо н дн і нііе гна» (аіги'ір Скчіба 11.ІЛ); 
і Іроскг jN'" 16 нС'норі проіятм  жігггя» (ЧхаЗ Л.Л.);
Прскчсі Л̂г' 17 «Ми бх'дсмо нам’яіаїн !» (авюр Лебеденко 
ііроекі Л'" 18 «За чдорічян'і спосіб жні ія» (анюр Л\к'япсці> А.А.);
І ІроскідЧг 20 «Зона иідночннк'у не. Хоіі.мдя» (ангор К'аніїїіхс І.С'.).
Всі паннапі иросісгн ііід.іягаїо 1 1 , ро зміїцеїтк'і на аіГггі сс.інщної ради для 

пода.іьжоїч) іч).іос\ нання.

С.іухали:

.Іебедсико І.С. авіора ііроскгін Імоджсі х х часіі. деіі) га га С гароеа.і і інсі.кої 
СС.1НІЦН0Ї ради. якнГі нанрононунан ннсс і її нмінн до Роннорядж'сніія іаросад гінеького 
ссдніцного годонн ізід 26.04.2018 N<-‘ 60-0/1, «Про загнердженпя ііара.мсгрів Ьіоджсіх 
} часі і на 2019 рік і а нропюнннх обсяі ііз Нигджс іл > час ті па 2020-2021 роки» в час гнні 
нбідьііістія нрогіїозіїнх зага.ндінх обсягів нн.іагкін на 2019 рік. що м.іаихггься 
спрям} на І н на рса.іі заціїо ііодашіх _\ 201 8 ропі нроск і ін в ,200.0 гне. і рн. ,до 500.0 тне.
1 ріівсііі>.

Вирішили:

Знерих гнсь ,до У4 ароеа,гі інського сс.нііцноїч'і го.іони ннсс гн дхн'нн до 
Родіюрядження ві.д 26.04.2018 jV" 60-0/4 га нігтачнін іірої по іннГі обсяг Бюджсіх 
х часгі на 2019 рік в ровхіірі 500.0 інс. гривсін,.

С.іх \али:

її-ttІ

І

.Іеоеді'ііко Л.і'.. якнП нонгдохтн про н.іаенніі нахіір подання на наііб.інжч) ес'СІїо 
сс.ініціюї ради ннгання іцо.до ннссення дхіін до 1 Іо.іожсння про і рохіа.дснкиіі бюджеі 
(імоджсг х час гі) О га|чоеад гінеької сс.іпщііої ра.дн (.іа.іі 11о,і(хження). чагнердженого 
рііііеііням XXXVI сесії VI ск.інкаїїня V і ароеа, 1 1  івської се.нниіюї ради ізі.д 24,04.2018 
№ 1722. а саме:

І. Зміпіті  чмісг нхіікіу 10,8 Мо.юд\'еніія. га ніік.іасін в насіхіїпііі рсдаїсції: 
«Гаїоси. іаіюаисії і на алаикау аоаосунсшня (на наїп’їУоаііх носіях), раю.у ін 

(1)опю(1)іксаціао .'о.іосуіочосо. но()ан>тьсн ()о пунктів с]'П/)ово()^' іподлеету ]'часпи' ():ія 

внесення ()о с.'іектронної системи еоносування ві()пові()ніілі структурним підроиМ.іом 

V Оснь отримання днанків еояоствання. Фопюера(І>ія ео.іосмочоео повинна містити 

тако.ж' нобра.ження наповненоео бланку еолосування»:



2. 110.10ЖСІІІІЯ лопоиїтіи іі_\икіо\і 10.9. якчіП іііік.іасги а ііасіл іпііП редакції:
« 11 ійрихуваипя го.іосів і Оіі іс и к н т ься комісісю  і тиішііь ЬюО.жепп' участі і 

врахувапиям Koiajjiuininiia аирівіїїоваїїіія. иавсОсиих v ЛоОатку 5 Оо (кшосо 

І ІОЛО.Ж'СІШЯ>У.
.2. цупкі 1 1.2. 1 Іоложсііия иплаліті.
11|Ю іісоохілніс 11» тісссіпія вілпаїпі.х амін ло 11(.):іожеіііія про 1 ромалськиіі Гжячжст 

(Іполжж'і \чаеіі) ( ' гаросал І іисіЛх'ої с с . і и і ц і і о ї  ради. .іеіі_\іаг Леоелсіїко А.С. ііалаї  ̂
комісії іііічсріїїіі роі'ясцеїііія іа арі _\мсігіаціі.

Вііріїїіи ні:

З арг\ MCIгіаці( іо .Мсбслсіїко Л.С.’. щодо иііессіїмя а.мін до деяких іюаііціП 
110.10ЖСІІІІЯ про Громадсккиіі бюджсі (Ьіоджеі уіасіі) ( і ароса.і іїисі>коі ссдіііццої 
ради цогодіїІіісь.


