
 
Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 РІШЕННЯ    

 ХL сесії міської ради VІI скликання  
 

від 07 червня 2018 року № 16 

           м. Шепетівка 

  

Про внесення змін та доповнень до 

Програми «Громадський бюджет міста  

Шепетівки на 2018-2020 роки» 

 

З метою реалізації проектів переможців відповідно до Програми «Громадський бюджет міста Шепетівки на 2018-2020 роки» 

затверджених рішенням XXVII сесії VII скликання №5 від 26.10.2017р. «Про затвердження переліку проектів переможців відповідно до 

рішення Шепетівської міської ради №32 від 31.01.2017р. Про затвердження Програми “Громадський бюджет міста Шепетівки на 2018-2020 

роки» керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. В пункті 6.2. розділу 6 Програми “Громадський бюджет міста Шепетівки на 2018-2020 роки” затвердженої рішенням XІX сесії VII 

скликання №32 від 31.01.2017р., (далі-Програма) в графі «2018» число «800» замінити на число «855». 

2. Доповнити розділ 6 Програми пунктом 6.3, згідно додатку. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Вихівського В. Б., постійні комісії з питань розвитку 

промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії 

Верхогляд М. І.) та комісію з питань соціально-економічного розвитку міста, планування, бюджету, фінансів (голова комісії Шайнога Ю. М.). 

 

 

 

 

                Міський голова                                                                                 М.Полодюк 

 



  

Додаток  

до рішення ХL сесії  

міської ради VII 

скликання 

від 07 червня 2018 р. 

№ 16 

Доповнення до р. 6 Програми 

 

 

п. 6.3. Перелік проектів, фінансування яких буде відбуватися в 2018 році в межах реалізації Програми «Громадський бюджет міста Шепетівки 

на 2018-2020 роки»: 

 

Назва проекту Загальна кошторисна вартість, 

грн. 

6.3.1. 

Реконструкція скверу Героїв АТО по вулиці Старокостянтинівське шосе,5 в м. Шепетівка в межах 

реалізації  проекту Програми «Громадський бюджет міста Шепетівки на 2018-2020 роки» 

«Благоустрій скверу АТО», реєстраційний № 04-2018 

 

285336,00 

 

 

Назва проекту Придбання обладнання Вартість 

послуг по 

встановленню, 

грн 

Назва обладнання Кількість, 

шт. 

Ціна за 

одиницю, 

грн 

Загальна 

вартість, 

грн 

6.3.2. 

Облаштування дитячого спортивного майданчику 

за адресою: вул. Героїв Чорнобилю, 2-Б в м. 

Шепетівка в межах реалізації проекту Програми 

«Громадський бюджет міста Шепетівки на 2018-

2020 роки» «Дитячо-спортивний майданчик в 

районі Цукрового» реєстраційний №09-2018 

Пісочниця велика 1 6500,00 6500,00  

Гойдалка – балансир для дітей від 

3-х до 12-ти років 

2 5000,00 10000,00 

Гойдалка на пружині (розрахована 

на 4-х дітей віком від 3-х до 12 

років)  

2 5300,00 

 

10600,00 

Карусель  (розрахована на 3-х 

дітей, віком від 3-х до 12-ти років) 

1 9500,00 9500,00 

Гойдалка двійна на металевих 

стійках  (діти від 6-ти до 12-ти 

років) 

2 9000,00 18000,00 

Гірка металева для дітей від 6-ти 

до 12-ти років 

1 15000,00 15000,00 



Ігровий комплекс для дітей віком 

від  2-х років, складається з 2-х 

платформ.  Одна – обладнана 

двоскатним дахом з фронтонами. 

Платформи з’єднані між собою 

вигнутим міством із захисними 

перилами. Платформа з дахом 

обладнана гіркою висотою 1000мм, 

із захисною поперечиною і 

бортиками та різнокольоровою 

рахівницею для навчання лічбі. 

Друга платформа обладнана 

сходами, зі східцями і перилами, та 

металевою дуговою драбиною. 

Встановлені на металевих опорах. 

Комплекс обладнаний захисними 

перекладинами 

1 27000,00 27000,00 

Гімнастичний комплекс 

призначений для дітей віком від 12 

років, який складається з рукоходу 

1 шт, перекладини 2 шт, кілець 

гімнастичних 1 комплект, брусів 1 

шт, стінки скелелазної 1 шт, 

шведської стінки 1 комплект 

1 19500,00 19500,00 

Лавка 

(із металевою спинкою) 

3 2000,00 6000,00 

Вулична сміттєва урна ( бетонна, 

діаметром 300,0 мм та висотою 

600,0 мм.) 

4 500,00 2000,00 

Всього 18 Х 124100,00 71960,00 

6.3.3. 

Облаштування дитячого спортивного майданчику 

за адресою: Проспект Миру, 14 в м. Шепетівка, в 

межах реалізації проекту Програми «Громадський 

бюджет міста Шепетівки на 2018-2020 роки» 

«Дитяча мрія» реєстраційний №07-2018  

Вулична сміттєва урна ( бетонна, 

діаметром 300,0 мм та висотою 

600,0 мм.) 

4 500,00 2000,00  

Лавка (із металевою спинкою) 4 2000,00 8000,00 

Гойдалка на пружині для дітей 

віком від 3-х до 6-ти років 

1 5800,00 5800,00 

Балансир на пружині для дітей 

віком від 3-х до 6-ти років 

1 9500,00 9500,00 



Дитяча пісочниця з захисними 

стулками 

2 10500,00 21000,00 

Карусель для гри одночасно до 6-

ти дітей віком до 12-ти років 

велика  

1 12000,00 12000,00 

Гойдалка балансир для дітей від 6-

ти до 12-ти років велика 

2 6000,00 12000,00 

Ігровий комплекс з гіркою для 

дітей від 4-х до 13-ти років як 

єдина конструкція призначений 

для розвиваючих ігор дітей та 

складається з шведської стінки, 

гойдалки, гірки драбини 

1 34000,00 34000,00 

Гімнастичний комплекс для дітей 

від 7-ми до 13-ти років, як єдина 

конструкція, яка складається з 

рукохіду, прямих сходів, брусів, 

дошки скелелаза, кілець, канату, 

колоди і сходи-ліани, які закріплені 

на дерев’яних брусах 

1 48000,00 48000,00 

Всього 17 Х 152300,00 53234,00 

6.3.4 

Облаштування дитячого спортивного майданчику 

за адресою: Проспект Миру, 16 в м. Шепетівка в 

межах реалізації проекту Програми «Громадський 

бюджет міста Шепетівки на 2018-2020 роки» 

«Облаштування сучасного спортивно-ігрового 

комплексу на прибудинковій території за адресою: 

Проспект Миру, 16» реєстраційний №03-2018 

Гойдалка-балансир для дітей від 3-

х до 12-ти років  

1 10000,00 10000,00  

Карусель (розрахована на 3-х дітей, 

віком від 3-х до 12-ти років) 

1 10000,00 10000,00 

Гірка хвильова металева для  

дітей від 6-ти до 12-ти років 

2 15000,00 30000,00 

Гімнастичний комплекс для дітей 

від 7 років як єдина конструкція, 

яка складається з шведської стінки, 

турніків, брусів для підняття ніг, 

кріплення для «груш», мотузкових 

сходів, гімнастичних кілець, канату  

1 26000,00 26000,00 

Гімнастичний комплекс для дітей 

від 7-ми до 13-ти років, як єдина 

конструкція, яка складається з 

рукохіду, прямих сходів, брусів, 

дошки скелелаза, кілець, канату, 

1 48000,00 48000,00 



колоди і сходи-ліани, які закріплені 

на дерев’яних брусах 

Лавка зігнута 1 3000,00 3000,00 

Вулична сміттєва урна металева 2 1000,00 2000,00 

Всього 9 Х 129000,00 38439,00 

Всього  Х Х Х 405400,00 163633,00 

Всього по проектах 854369,00 

 

 

 

 

Начальник управління економічного розвитку             О. Гринь 

 

 

Секретар міської ради                М. Кикоть 

 


