
П Р О Т О К О Л  №11
засідання комісії з питань Громадського бюджету

м. Шепетівка08.07.2019 року. 
Присутні:

Дрищ Ю.В. - головний спеціаліст відділу економіки управління 
економічного розвитку, секретар комісії

Донков В.В. - начальник відділу містобудування і архітектури
Косуха С.П. " член громадської організації «Шепетівська Спілка підприємців», 

Голова комісії
Береза П.С. - член федерації шахів міста Шепетівка
Стасюк Н.В. - заступник міського голови
Драчук О.М. - член громадської організації «Окрема Тактична Група 23»
Рудий О.В. - член ВП ГО «Хмельниччина. Самооборона і контроль»
Горюков В.Б. - член Шепетівської міської молодіжної організації всеукраїнської 

молодіжної організації «Батьківщина молода»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Вибори голови комісії з питань громадського бюджету м. Шепетівки
2. Розгляд та проведення оцінки проектів поданих для фінансування Громадським 
бюджетом.

По першому питанню:

Слухали:
Косуха С.П. склав повноваження голови комісії та виніс на розгляд кандидатуру 
Драчук О.М. на посаду нового голови комісії.
Вирішили: Призначити головою комісії Драчук О.М.
Голосували:
«За» - 7;
«Проти» - 0;
«Утримались» - 1.

По другому питанню:

1. Проект «Встановлення дитячого майданчику по вулиці Миколи Островського, 6А» 
(автор проекту -  Андрощук А.О.)
Виступили:
Донков В.В. -  повідомив присутніх, що в будинку за адресою М. Островського, 6А 
зарестровано ОСББ і земельна ділянка буде передана їм в постійне користування з 
можливістю майбутнього обмеженого доступу до прибудинкової території.
Вирішили: Зняти проект як такий, що суперечить нормам положення 
Голосували:
«За» - 8;
«Проти» - 0;
«Утримався» - 0.

2. Проект «Кінотеатр просто неба», (автор проекту -  Боднар В.Б.)
Виступили:
Донков В.В. -  звернувся до автора із питанням стосовно того, що лавки які вказані в 
проекті на зображеннях не передбачені в бюджеті проекту та виніс питання стосовно 
благоустрою зеленої зони, яка буде виділена під кінотеатр.



Боднар В.Б. -  повідомив, що лавки вже придбані клубом національно-патріотичного 
виховання молоді №23 який створений при міському будинку культури та можуть 
використовуватися як на відкритому повітрі так і в приміщенні. Волонтери яких залучає 
клуб будуть виконувати роботи по благоустрою безкоштовно.
Береза П.С. -  запитав у автора чи потрібний громадськості такий кінотеатр і чи 
проводилось соціологічне опитування серед мешканців міста.
Боднар В.Б. -  повідомив, що вже подібний захід вже проводився цього року, та перегляд 
фільмів під відкритим небом відвідало більше 100 людей, що перевищило очікування 
організаторів. Проте виникли погодні проблеми при перегляді і частина людей покинула 
захід.
Вирішили: допустити до участі у голосуванні.
Голосували:
«За» - 7;
«Проти» - 0;
«Утримався» - 1.

3. Проект «Зона вболівальників», (автор проекту -  Власюк О.В.)
Виступили:
Драчук О.М. -  повідомила, що зауважень до проекту відсутні.
Вирішили: допустити до участі у голосуванні 
Голосували:
«За» - 7;
«Проти» - 0;
«Утримався» - 1.

4. Проект «Скейт-парк», (автор проекту -  Власюк О.В.)
Виступили:
Драчук О.М. -  повідомила, що зауваження до проекту відсутні.
Вирішили: допустити до участі у голосуванні 
Голосували:
«За» - 8;
«Проти» - 0;
«Утримався» - 0.

Виступили:
Стасюк Н.В. -  на наступне засідання комісії заслухати інформацію стосовно реалізації 
проекту «Благоустрій скверу Героїв АТО» (автор проекту -  Тульба М.В.).
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