
П Р О Т О К О Л  №5 

засідання комісії з питань Громадського бюджету 
04.10.2017 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, а саме: 

 

1) Благоустрій скверу Героїв АТО – 34 голоси  

2) Туристична Шепетівка відкрита для гостей – 28 голоси 

3) Облаштування сучасного спортивно-ігрового комплексу біля будинку – 38 голосів 

4) «ДИТЯЧА МРІЯ» - 29 голосів 

5) «Дитячо-спортивний майданчик у районі Цукрового» -  44 голоси 

6) «Три в одному» (мотовелотрек, аерокорд та картингдром) – 15 голосів 

 

Для визначення переможців було відкрито скриньку для голосування для підрахунку 

паперових бюлетенів для голосування.  

 

Підсумки голосування:  

1) Благоустрій скверу Героїв АТО (автор проекту – Тульба М.В., вартість проекту – 160 

000 грн.) – 217 голосів;  

2) Облаштування сучасного спортивно-ігрового комплексу біля будинку (автор проекту – 

Срібняк І.А., вартість проекту – 144 512 грн.) – 197 голосів 

3)  «Дитячо-спортивний майданчик у районі Цукрового» (автор проекту – Ложкіна М.М., 

вартість проекту – 155 000 грн.) -  128 голосів; 

4) «Три в одному» (мотовелотрек, аерокорд та картингдром) (автор проекту – Домбровська 

Л.С., вартість проекту – 160 000 грн.) – 124 голоси; 

5) «ДИТЯЧА МРІЯ» (автор проекту – Пісарцов Д.В., вартість проекту – 150 883 грн.) - 77 

голосів; 

6) Туристична Шепетівка відкрита для гостей  (автор проекту – Котенко П.М., вартість 

проекту – 86 900 грн.) – 54 голоси; 

 

Рішенням комісії з питань Громадського бюджету визнати переможців: 

- Проект №04-2018 «Благоустрій скверу Героїв АТО»; 

- Проект №03-2018 «Облаштування сучасного спортивно-ігрового комплексу біля будинку»; 

- Проект №09-2018 «Дитячо-спортивний майданчик у районі Цукрового»; 

- Проект №14-2018 «Три в одному» (мотовелотрек, аерокорд та картингдром)»; 

- Проект №07-2018 «Дитяча мрія». 

 

На загальну суму – 770 395 грн. 

 

 

 



 

За пропозицією членів комісії з питань Громадського бюджету рекомендувати винести на 

розгляд сесії Шепетівської міської  ради питання щодо дофінансування проекту  №05-2018 

«Туристична Шепетівка відкрита для гостей» який зайняв останнє місце. 

 

 

 

 

Голова Комісії          С.П. Косуха 

 

 

Секретар Комісії          Ю.В. Дрищ 

  

 


