П Р О Т О К О Л №6
засідання комісії з питань Громадського бюджету
23.06.2018 року.
Присутні:
Косуха С.П.

м.Шепетівка

-

член громадської організації «Шепетівська Спілка підприємців»,
Голова комісії

Дрищ Ю.В.

-

головний спеціаліст відділу економіки управління економічного
розвитку, секретар комісії

Донков В.В.
Береза П.С.
Стасюк Н.В.

-

начальник відділу містобудування і архітектури, член комісії
член федерації шахів міста Шепетівка, член комісії
заступник міського голови, член комісії
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Проведення оцінки проектів поданих для фінансування Громадським бюджетом.
2. Розгляд пропозицій щодо внесення змін до Положення про Громадський бюджет
м. Шепетівки
По першому питанню слухали:
1. Проект «Кінотеатр під відкритим небом», який передбачає облаштування прибудинкової
території міського будинку культури обладнанням для перегляду художніх та документальних
фільмів під відкритим небом, (автор проекту – Боднар Василь Богданович).
Зауважень до проекту немає.
Вирішили: допустити до участі у голосуванні проект «Благоустрій скверу Героїв АТО».
Голосували:
«За» - 5;
«Проти» - 0;
«Утримались» - 0.
2. Проект «Реконструкція центральної алеї та прилеглих доріжок скверу імені Валі Котика»
метою якого є впорядкування пам’ятника В. Котику та однойменного парку (автор проекту –
Янушевський Віталій Віталійович).
Виступили:
Донков В.В. та Стасюк Н.В. зауважили, що бюджет проекту є недоопрацьованим, тому що
для проведення всіх видів ремонтно-будівельних робіт необхідна проектно-кошторисна
документація, яка непередбачена автором проекту. Бюджет проеку не відповідає п.1.8 Положення.
Вирішили: запросити автора на чергове засідання комісії з метою доопрацювання проекту.
Голосували:
«За» - 5;
«Проти» - 0;
«Утримались» - 0.
3. Проект «Збереження та розвиток міського шахового клубу «Дебют» у місті Шепетівка»,
який передбачає утеплення та ремонт приміщення клубу (автор проекту – Тарасюк Руслан
Петрович).
Виступили:
Донков В.В. – повідомив, що приміщення клубу знаходиться в оренді громадської
організації, та знаходиться у комунальній власності.
Вирішили: допустити до участі у голосуванні проект «Збереження та розвиток міського
шахового клубу «Дебют» у місті Шепетівка».
Голосували:
«За» - 5;

«Проти» - 0;
«Утримались» - 0.
4. Проект «Туристична Шепетівка», за яким передбачається розробка та встановлення
туристичних карт міста та проведення туристичного форуму (автор проекту – Котенко Павло
Миколайович).
Виступили:
Зауважень до проекту відсутні.
Вирішили: допустити до участі у голосуванні проект «Туристична Шепетівка».
Голосували:
«За» - 5;
«Проти» - 0;
«Утримались» - 0.
5. Проект «Встановлення дитячого майданчику по вул. Українська, 108» (автор проекту –
Безкоровайний Сергій Володимирович).
Звернулися до автора з проханням надати точне місце розташування проекту.
Вирішили: допустити до участі у голосуванні проект «Встановлення дитячого майданчику
по вул. Українська, 108».
«За» - 5;
«Проти» - 0;
«Утримались» - 0.
6. Проект «Встановлення вуличного спортивно-тренажерного майданчика на стадіоні
«Локомотив» (автор проекту – Погребняк Ірина Леонідівна).
Виступили:
Стасюк Н.В. – повідомила що даний стадіон восени перейде на баланс управління у справах
сім’ї, молоді, та спорту.
Донков В.В. – зауважив, що у проекті відсутні відомості щодо розмірів майданчику та місця
його разташування, щоб оцінити можливість його реалізації.
Вирішили: запросити автора проекту на чергове засідання комісії.
Голосували:
«За» - 5;
«Проти» - 0;
«Утримались» - 0.
7. Проект «Встановлення дитячого майданчика по вул. Хвильового, 29» (автор проекту –
Волоткевич Ігор Васильович).
Звернулися до автора з проханням надати точне місце розташування проекту.
Вирішили: допустити до участі у голосуванні проект «Встановлення дитячого майданчика
по вул. Хвильового, 29».
Голосували:
«За» - 5;
«Проти» - 0;
«Утримались» - 0.
8. Проект «Облаштування спортивного майданчику по проспекту Миру, 12» (автор проекту
– Пісарцов Дмитро Валерійович).
Зауважень до даного проекту відсутні
Вирішили: допустити до участі у голосуванні проект «Облаштування спортивного
майданчику по проспекту Миру, 12»
Голосували:
«За» - 5;
«Проти» - 0;
«Утримались» - 0.
9. Проект «Реконструкція майданчика біля Центру науково-технічної творчості школяра»
(автор проекту – Домбровська Лариса Степанівна).

Виступили: Донков В.В. та Стасюк Н.В. зауважили, що бюджет проекту є
недоопрацьованим, тому що для проведення всіх видів ремонтно-будівельних робіт необхідна
проектно-кошторисна документація, яка непередбачена автором проекту. Бюджет проеку не
відповідає п.1.8 Положення.
Вирішили: запросити автора на чергове засідання комісії з метою доопрацювання проекту.
Голосували:
«За» - 5;
«Проти» - 0;
«Утримались» - 0.
10. Проект «Футбольне поле на Цукровому», за яким передбачається встановлення
огродження для поля, щоб убезпечити його для гравців (автор проекту – Власюк Ольга
Вікторівна).
Виступили:
Береза П.С. – зауважив, що на вказаній земельній ділянці було кладовище.
Донков В.В. – повідомив, що відповідна документації щодо підтвердження того, що на
вказаній території знаходились захоронення відсутня. Також відповідно до державних будівельних
норм заборон у реалізації даного проекту немає.
Вирішили: допустити до участі у голосуванні проект «Футбольне поле на Цукровому»
Голосували:
«За» - 3;
«Проти» - 1;
«Утримались» - 1.
11. Проект «Мобільний мультипростір» який передбачає модернізація кабінету інформатики
в Шепетівському НВК №1 ( автор проекту – Гарбарець Валентина Миколаївна).
Донков В.В. – надав пояснення, що земельна ділянка перебуває у постійному користуванні
управління освіти Шепетівської міської ради та суперечить п. 4.2. Положення.
Вирішили: не допустити до участі у голосуванні проект «Мобільний мультипростір».
Голосували:
«За» - 5;
«Проти» - 0;
«Утримались» - 0.
14. Проект «Створення сучасного тренінгового кабінету в Шепетівському НВК №1» метою
якого є створення кабінету для проведення тренінгів, факультативів та інших позакласних занять
(автор проекту – Тимощук Ольга Олександрівна).
Виступили:
Донков В.В. – надав пояснення, що земельна ділянка перебуває у постійному користуванні
управління освіти Шепетівської міської ради та суперечить п. 4.2. Положення.
Вирішили:
не допустити до участі у голосуванні проект «Створення сучасного
тренінгового кабінету в Шепетівському НВК №1».
Голосували:
«За» - 5;
«Проти» - 0;
«Утримались» - 0.

По другому питанню слухали:
1. Звернення Домбровської Л.С.
щодо внесення змін в проект «Три в одному
(веломотокартингтрек)» у зв’зку з тим, що будівництво такої спортивної споруди не
можливе (незалежно від розміру картингів) відповідно до висновку Шепетівського
комунального архітектурно-планувального підприємства від 07.05.2018р. №3.
Виступили:

Косуха С.П. – зауважив, що внесення змін в даний проект, що був поданий в минулому році
відповідно до п. 4.11 Положення неможливо. Також відповідно п. 5.4 Положення реалізація даного
проекту також неможлива.
2. Виступили Косуха С.П. – зауважив, що проекти навчальних закладів не повинні
конкурувати із загальноміськими проектами. Це унеможливлює чесну конкуренцію між
проектами, тому що у навчальних закладів є можливість використати адмінресурс. Тому,
щоб громадський бюджет не перетворився на битву шкіл та дитячих садочків потрібно
внести зміни в Положення з метою не допустити подачу таких проектів, та викреслити з
п. 1.9 категорії «Освіта» слова «шікільна освіта».
Вирішили: внести відповідні зміни та доопрацювати Положення
Голосували:
«За» - 5;
«Проти» - 0;
«Утримались» - 0.

Вирішили: продовжити засідання комісії з питань Громадського бюджету 25.06.2018 о 10-30

Голова Комісії

С.П. Косуха

Секретар Комісії

Ю.В. Дрищ

