
П Р О Т О К О Л  №10
засідання комісії з питань Громадського бюджету

24.06.2019 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
Вихівський - перший заступник міського голови
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. Розгляд та проведення оцінки проектів поданих для фінансування Громадським 

бюджетом.

Перед відкриттям засідання:

Слухали:
Косуха С.П. зауважив, що пункти громадського бюджету не виконуються, жоден з проектів 

ще не реалізований, та не відомо яка документація по проектах була виготовлена. У зв’язку з чим 
заявив про складання повноважень як голови комісії та про відкладення розгляду проектів та 
винесення на перше питання засідання переобрання нового голови комісії.

Вихівський В.Б. доповів про процедуру реалізації проектів-переможців від замовлення 
відповідальними виконавцями необхідної документації в сертифікованих організаціях, її 
затвердження на засіданнях виконавчого комітету до виділення коштів на засіданнях сесії міської 
ради. Вся документація, що стосується проектів громадського бюджету знаходиться у вільному 
доступі та могла бути підготовлена на засідання, а також заслуховування відповідальних 
виконавців про їх виконання можливе за запитом як голови так і членів комісії. Також зауважив, 
що роботи по проекту «Благоустрій скверу Героїв АТО» вже виконані.

Береза П.С. навів зауваження до робіт які були проведені в рамках реалізації проекту 
«Благоустрій скверу Героїв АТО».

Донков В.В. повідомив, що відповідно до будівельних та інших нормативів, всі роботи були 
проведені чітко згідно проекту «Благоустрій скверу АТО» який запропонував автор.

Стасюк Н.В. запропонувала відкласти обрання нового голови до присутності всіх членів 
комісії на наступне засідання комісії з питань громадського бюджету. Розгляд поданих проектів 
продовжиться після обрання нового голови або, в разі його не обрання, скликання нового складу 
комісії.

Голова Комісії

Секретар Комісії

С.П. Косуха

Ю.В. Дрищ


