
П Р О Т О К О Л  №3 

засідання комісії з питань Громадського бюджету 
09.08.2017 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 

Драчук О.М. - член громадської організації «Окрема Тактична Група 23», член 

комісії 

Береза П.С. - член федерації шахів міста Шепетівка, член комісії 

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

молодіжної організації «Батьківщина молода» 

Прохорчук В.П. - депутат Шепетівської міської ради 

Сікора І.В. - депутат Шепетівської міської ради 

Пісарцов Д.В. - депутат Шепетівської міської ради 

Срібняк І.А. - автор проекту 

Ложкіна М.М. - автор проекту 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Проведення оцінки проектів поданих для фінансування Громадським бюджетом. 

 

По першому питанню слухали: 

 

1. Проект «Спорт кожний день», основу якого складає встановлення тренажерів біля 

ДЮСШ,  (автор проекту – Андрій Іванович Кулик). 

Виступили: 

Донков В.В. – зауважив, що вказана земельна ділянка, відповідно до Плану зонування 

територій м. Шепетівки затверджений рішенням сесії Шепетівської міської ради від 18.05.2017р., 

відноситься до зони Г-3, де влаштування спортивних майданчиків непередбачено. 

Вирішили: надати автору час на доопрацювання проекту в частині місця його реалізації. 

Голосували: 

«За» - 6; 

«Проти» - 0; 

«Утримались» - 0. 

2. Проект «Краса Шепетівки» який передбачає встановлення на пішохідних доріжках на 

перехресті вулиці Островського і проспекту Миру металевої огорожі (автор проекту – Постольчук 

А.І.). 

Виступили: 

Донков В.В. – надав пояснення, що частина огорожі буде встановлена на території 

прибудинкової території ОСББ та території управління освіти Шепетівської міської ради, що є 

порушення вимог пунктів 4.2, 5.4.5, 5.4.8,  Положення про Громадський бюджет (далі - 

Положення). 

Вирішили: надати автору час на доопрацювання проекту в частині місця його реалізації. 

Голосували: 

«За» - 6; 

«Проти» - 0; 

«Утримались» - 0. 

3. Проект «Благоустрій скверу Героїв АТО», який передбачає упорядкування зеленої зони в 

тематичний сквер Героїв АТО (автор проекту – Тульба М.В.). 

Виступили: 

Донков В.В. – наголосив, що зауважень до проекту не має. 

Вирішили: допустити до участі у голосуванні проект «Благоустрій скверу Героїв АТО». 



Голосували: 

«За» - 6; 

«Проти» - 0; 

«Утримались» - 0. 

4. Проект «Туристична Шепетівка відкрита для гостей», за яким передбачається розробка та 

встановлення туристичних карт міста (автор проекту – Котенко П.М.). 

Виступили: 

Донков В.В. – надав пояснення, що не всі земельні ділянки на яких будуть встановлюватися 

інформаційні стенди належить до комунальної власності територіальної громади м.Шепетівка, що 

суперечить п. 5.4.5 Плоложення. 

Вирішили: надати автору час на доопрацювання проекту. 

Голосували: 

«За» - 6; 

«Проти» - 0; 

«Утримались» - 0. 

5. Проект «Облаштування сучасного спортивно-ігрового комплексу на прибудинковій 

території біля будинку за адресою проспект Миру, 16» (автор проекту – Срібняк І.А.). 

Виступили: 

Донков В.В. – наголосив, що зауважень до проекту не має  

Вирішили: допустити до участі у голосуванні проект «Облаштування сучасного спортивно-

ігрового комплексу на прибудинковій території біля будинку за адресою проспект Миру, 16». 

«За» - 6; 

«Проти» - 0; 

«Утримались» - 0. 

6. Проект «Гематологічний аналізатор для лабораторії, який виконує об'єм кількісних та 

якісних досліджень крові» (автор проекту – Пивовар І.Н.). 

Виступили: 

Косуха С.П. – надав пояснення, що згідно з даними проекту передбачається надання 

платних послуг мешканцям міста що суперечить Програмі про Громадський бюджет. 

Донков В.В. – зауважив, що встановлення аналізатора в Шепетівській центральній районній 

лікарні суперечить  п. 5.4.5  Положення  тому даний проект не може виноситись на голосування.   

Вирішили: не виносити конкурсну пропозицію «Гематологічний аналізатор для лабораторії, 

який виконує об'єм кількісних та якісних досліджень крові» на голосування мешканців міста. 

Голосували: 

«За» - 6; 

«Проти» - 0; 

«Утримались» - 0. 

7. Проект «Дитяча мрія» за яким передбачається встановлення дитячого майданчика (автор 

проекту – Пісарцов Д.В.). 

Виступили: 

Донков В.В. – наголосив, що зауважень до проекту не має. 

Вирішили: допустити до участі у голосуванні проект «Дитяча мрія». 

Голосували: 

«За» - 6; 

«Проти» - 0; 

«Утримались» - 0. 

8. Проект «Спортивний майданчик на території ЗОШ №1» (автор проекту – Собчук Н.М.).  

Виступили: 

Донков В.В. – надав пояснення, що земельна ділянка перебуває у постійному користуванні 

управління освіти Шепетівської міської ради. 

Косуха С.П. – надав пояснення, що доступ до даного майданчику буде обмежений під час 

проведення навчального процесу дітей у школі та у вихідні та святкові дні, що суперечить п. 4.2 

Положення. 

Вирішили: не виносити конкурсну пропозицію «Спортивний майданчик на території ЗОШ 

№1» на голосування мешканців міста. 

Голосували: 

«За» - 6; 



«Проти» - 0; 

«Утримались» - 0. 

9. Проект «Дитячо-спортивний майданчик у районі Цукрового» (автор проекту – Ложкіна 

М.М.).  

Виступили: 

Донков В.В. – зауважив, що на земельній ділянці на якій планується реалізація проекту 

необхідно зробити озеленення території. 

Ложкіна М.М. -  надала згоду на внесення змін до бюджету проекту та включити пункт 

«Озеленення території». 

Вирішили: допустити до участі у голосуванні проект «Дитячо-спортивний майданчик у 

районі Цукрового». 

Голосували: 

«За» - 6; 

«Проти» - 0; 

«Утримались» - 0. 

10. Проект «Приміщення для спецавтомобіля по перевезенню дітей – інвалідів», за яким 

передбачається будівництво господарської споруди для зберігання автомобіля Шепетівського 

міського центру реабілітації дітей-інвалідів (автор проекту – Наумець Л.М.). 

Виступили: 

Донков В.В. – зауважив, що на реалізацію цього проекту були виділені кошти сесією 

Шепетівської міської ради, та запропонував зняти даний проект з участі програмі “Громадський 

бюджет міста Шепетівки на 2018-2020 роки. 

Вирішили: зняти проект «Приміщення для спецавтомобіля по перевезенню дітей – 

інвалідів» з участі у програмі “Громадський бюджет міста Шепетівки на 2018-2020 роки 

Голосували: 

«За» - 6; 

«Проти» - 0; 

«Утримались» - 0. 

11. Проект «Квітуче місто» за яким передбачається встановлення на електричних опорах 

вазонів для квітів (автор проекту – Прохорчук В.П.).  

Виступили: 

Косуха С.П. – зауважив, що встановлення вазонів на електричних опорах що будуть 

поливатися водою є небезпечним. 

Донков В.В. – надав роз’яснення, що дані квіти є однорічними рослинами і потрібно 

щорічно закуповувати нові вазони з квітами з бюджету, а це в свою чергу призводить до 

додаткових витрат коштів та порушує вимоги п. 5.4.4. Положення. 

Вирішили: не виносити конкурсну пропозицію «Квітуче місто» на голосування мешканців 

міста. 

Голосували: 

«За» - 3; 

«Проти» - 0; 

«Утримались» - 2. 

12. Проект «Спортивно-військовий майданчик "Здорове майбутнє"» (автор проекту – 

Гуменюк Л.Р.). 

Виступили:   

Донков В.В. – надав пояснення, що даний майданчик планує взяти на облаштування 

Шепетівський професійний ліцей. 

Косуха С.П. – зауважив , що за сприяння народного депутата України Мацоли Р.М. з 

державного бюджету, розпорядженням КМУ від 12.07.2017р № 463-р, виділено 50 тис. грн. на 

Шепетівський професійний ліцей. 

Вирішили: зняти проект «Спортивно-військовий майданчик "Здорове майбутнє"» з участі у 

програмі “Громадський бюджет міста Шепетівки на 2018-2020 роки 

Голосували: 

«За» - 6; 

«Проти» - 0; 

«Утримались» - 0. 

13. Проект «Реконструкція тенісного корту м. Шепетівка» ( автор проекту – Йожиков В.А.). 



Донков В.В. – надав пояснення, що земельна ділянка перебуває у постійному користуванні 

управління освіти Шепетівської міської ради та суперечить п. 4.2. Положення під час навчального 

процесу Шепетівської школи-інтернату на території якого планується реалізація проекту. 

Косуха С.П. – зауважив, що інформація наведена в проекті є недостовірною, неповною і 

передбачає асфальтування території, що в свою чергу суперечить п. 5.4.4, 5.4.7 Положення.  

Вирішили:  не допустити до участі у голосуванні проект «Реконструкція тенісного корту м. 

Шепетівка». 

Голосували: 

«За» - 6; 

«Проти» - 0; 

«Утримались» - 0. 

14. Проект «Сучасний коворкінг-центр в Шепетівській центральній районній бібліотеці 

ім.М.Коцюбинського» (автор проекту – Везюк Л.І.).  

Виступили: 

Донков В.В. – надав пояснення, що реалізація проекту в Шепетівській центральній районній 

бібліотеці ім. М.Коцюбинського суперечить п. 5.4.5 Положення. 

 Вирішили:  не допустити до участі у голосуванні проект «Створення скверу в районі 

будинку за адресою вул. Шевченка, 4-б». 

Голосували: 

«За» - 6; 

«Проти» - 0; 

«Утримались» - 0. 

15. Проект «Заміна вікон задля енергозбереження тепла в будинку по вулиці Данила 

Галицького,39» ( автор проекту – Яворський В.М.). 

Виступили: 

Косуха С.П. – зауважив що реалізація даного проекту суперечить програмі Громадський 

бюджет міста Шепетівки на 2018-2020 роки та п. 4.2, 5.4.5, 5.4.7 Положення.  

Вирішили: не допустити до участі у голосуванні проект «Заміна вікон задля 

енергозбереження тепла в будинку по вулиці Данила Галицького,39». 

Голосували: 

«За» - 6; 

«Проти» - 0; 

«Утримались» - 0. 

16. Проект «Три в одному (мотовелотрек, аерокорд та картингдром)», який передбачає  

облаштування на площадці біля ЦНТТУМ асфальтованого картингдрому, суміщеного із 

веломототреком (керівник проекту – Домбровська Л.С.)   

Виступили: 

Косуха С.П. – який виніс зауваження, щодо загальнодоступності користування результатами 

реалізації проекту на території ЦНТТУМ 

Вирішили: внести автором проекту детальне пояснення щодо загальнодоступності 

жителями міста до користування результатами впровадження даного проекту. 

Голосували: 

«За» - 6; 

«Проти» - 0; 

«Утримались» - 0. 

 

Вирішили: провести засідання комісії з питань Громадського бюджету 16.08.2017р о 14-00 

для заслуховування проектів, що потребують внесення змін та  підведення підсумків для 

оприлюднення пропозицій які будуть винесені на голосування. 

 

 

Голова Комісії          С.П. Косуха 

 

 

Секретар Комісії          Ю.В. Дрищ 

  

 


