
П Р О Т О К О Л  №8 

засідання комісії з питань Громадського бюджету 
 

09.07.2018 року.         м. Шепетівка 

 

Присутні:   

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

Голова  комісії 

Драчук О.М. 

 

- член громадської організації «Окрема Тактична Група 23», член 

комісії 

Дрищ Ю.В. 

 

- головний спеціаліст відділу економіки управління економічного 

розвитку, секретар комісії 

Горюков В.Б. - член Шепетівської міської молодіжної організації всеукраїнської 

молодіжної організації «Батьківщина молода» 

Вихівський В.Б. - перший заступник міського голови, член комісії 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.   Проведення оцінки проектів поданих для фінансування Громадським бюджетом. 

2. Розгляд пропозицій щодо внесення змін до Положення про Громадський бюджет              

м. Шепетівки  

 

По першому питанню слухали:  

 

1. Повернутися до розгляду проекту «Створення сучасного тренінгового кабінету в 

Шепетівському НВК №1» метою якого є створення кабінету для проведення тренінгів, 

факультативів та інших позакласних занять  (автор проекту – Тимощук Ольга 

Олександрівна) 

Виступили:  

Косуха С.П. – зауважив, що поки зміни в положенні не набули чинності, враховуючи 

заяву автора про загальнодоступність результатів реалізації проекту для мешканців 

міста, допустити до голосування даний проект до голосування. 

Голосували: 

«За» - 3; 

«Проти» - 0; 

«Утримались» - 2. 

2. Повернутися до розгляду проекту «Мобільний мультипростір» який передбачає 

модернізація кабінету інформатики в Шепетівському НВК №1 (автор проекту – 

Гарбарець Валентина Миколаївна). 

Виступили:  

Косуха С.П. – даний проект знято згідно п. 4.2. Положення. 

Голосували: 

«За» - 5; 

«Проти» - 0; 

«Утримались» - 0. 

 

3. Затвердити перелік проектів які допущено до голосування згідно списку: 

1) Кінотеатр під відкритим небом; 

2) Реконструкція центральної алеї та прилеглих доріжок скверу імені Валі Котика; 

3) Збереження та розвиток міського шахового клубу «Дебют» у місті Шепетівка; 

4) Туристична Шепетівка; 

5) Встановлення дитячого майданчику по вул. Українська, 108; 

6) Встановлення вуличного спортивно-тренажерного майданчика на стадіоні 

«Локомотив»; 



7) Встановлення дитячого майданчика по вул. Хвильового, 29; 

8) Облаштування спортивного майданчику по проспекту Миру, 12; 

9) Реконструкція майданчика біля Центру науково-технічної творчості школяра; 

10)  Футбольне поле на Цукровому; 

11)  Створення сучасного тренінгового кабінету в Шепетівському НВК №1. 

 

По другому питанню слухали:  

 

Виступили: 

 

Косуха С.П. – зауважив, стосовно того що не всі члени комісії відвідують засідання. Та 

наголосив на можливій зміні складу комісії в майбутньому. Також було піднято питання 

стосовно того, що у цьому році жоден з проектів поки не реалізовано. 

 

Вихівський В.Б. – зауважив, що питання виділення коштів на реалізацію проектів-

переможців було заслухано на постійних депутатських комісіях та винесено на розгляд сесії 

міської ради 07.06.2018р. На якій депутати відклали розгляд даного питання на серпень 

місяць.  

  

 

 

 

Голова Комісії          С.П. Косуха 

 

 

Секретар Комісії         Ю.В. Дрищ 


