
П Р О Т О К О Л  №9 

засідання комісії з питань Громадського бюджету 
03.10.2017 року.         м.Шепетівка 

Присутні:   

Дрищ Ю.В. 

 

- головний спеціаліст відділу економіки управління економічного 

розвитку, секретар комісії 

Донков В.В. - начальник відділу містобудування і архітектури, член комісії 

Косуха С.П. - член громадської організації «Шепетівська Спілка підприємців», 

Голова  комісії 

Береза П.С. - член федерації шахів міста Шепетівка, член комісії 

Стасюк Н.В. - заступник міського голови 

Драчук О.М. - член громадської організації «Окрема Тактична Група 23», член 

комісії 

Рудий О.В. - член ВП ГО «Хмельниччина. Самооборона і контроль» 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Підведення підсумків голосування та визначення проектів переможців  

 

По першому питанню: 

 

Слухали:  

Дрища Ю.В. який повідомив присутнім про підсумки електронного голосування на сайті 

Громадського проекту shepetivka.pb.org.ua, та зауважив, що не всі користувачі при реєстрації в 

електронній платформі проголосували відповідно до норм положення, та не надали достовірних 

даних стосовно їх місць реєстрації як того вимагає система, не завантаживши всіх необхідних 

сканкопій паспортів. 

Косуха С.П. запропонував привести електронне голосування у відповідність до норм 

Положення та виніс на голосування. 

Голосували: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; 

Вирішили: внести корективи в електронний реєстр голосів з метою його впорядкування 

відповідно до норм положення. 

 

Паперове голосування проводилось опусканням заповненого бланку для голосування в 

опломбовану скриньку для голосування у пункті для голосування у приміщенні виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради. Заповнені бланки для голосування безпосередньо до 

уповноваженого робочого органу не передавалися. Для визначення переможців було відкрито 

опломбовану скриньку для голосування для підрахунку паперових бюлетенів для голосування.  

 

Виступили  

Косуха С.П.: повідомив, що активність голосування вища ніж у минулому році. Так цього 

року за проекти віддали 3455 голосів, з них 217 через електронну систему голосування та 3238 

голосів через паперові бланки для голосування. Кількість зіпсованих бланків – 12. Та запропонував 

затвердити реєстр результатів голосування по проектам: 

 

№ 

п/п 

Назва проекту  Кі-сть електронних 

голосів 

Кі-сть голосів в 

паперових бланках 

Всього 

голосів 

за проект 

1. Футбольне поле на Цукровому 49 611 660 

2. Встановлення дитячого майданчику 

по вулиці Українська, 108 

11 589 600 

3. Облаштування спортивного 

майданчика по проспекту Миру 12, 

15 495 510 

4. Встановлення вуличного 18 484 502 



спортивного-тренажерного 

майданчика на стадіоні 

«Локомотив». 

5. Створення сучасного тренінгового 

кабінету в Шепетівському НВК № 1 

33 302 335 

6. Реконструкція центральної алеї та 

прилеглих доріжок скверу імені Валі 

Котика 

23 274 297 

7. Кінотеатр під відкритим небом 32 177 209 

8. Реконструкція майданчика біля 

Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді 

5 144 149 

9. Збереження та розвиток міського 

шахового клубу «Дебют» у місті 

Шепетівка 

4 114 118 

10. Встановлення дитячого майданчика 

по вулиці Хвильового,29 

13 34 47 

11. Туристична Шепетівка 14 14 28 

Всього 217 3238 3455 

 

Голосували: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

Вирішили: затвердити реєстр з результатами голосування. 

 

Виступили  

Косуха С.П.: повідомив, що рекомендованими до реалізації вважаються ті пропозиції 

(проекти), які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів громадського 

бюджету міста Шепетівки, виділених на реалізацію проектів (пропозицій) на відповідний рік. 

Отож, проектами-переможцями в цьому році є: 

1. Футбольне поле на Цукровому; 

2. Встановлення дитячого майданчику по вулиці Українська, 108; 

3. Облаштування спортивного майданчика по проспекту Миру 12; 

4. Встановлення вуличного спортивного-тренажерного майданчика на стадіоні «Локомотив»; 

5. Створення сучасного тренінгового кабінету в Шепетівському НВК № 1. 

 

На загальну суму – 899040 грн. 

 

 

 

Голова Комісії          С.П. Косуха 

 

 

Секретар Комісії          Ю.В. Дрищ 

  

 


