
П Р О Т О К О Л  №4 

засідання комісії з питань Громадського бюджету 
16.08.2017 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 

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 

Домбровська Л.С. - автор проекту 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Завершення оцінки проектів поданих для фінансування Громадським бюджетом 

2. Визначення місця для голосування за проекти 

 

По першому питанню слухали: 

 

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

ДЮСШ,  (автор проекту – Андрій Іванович Кулик). 

Виступили: 

Косуха С.П. – зауважив, що автору проекту був наданий час (7 днів) на доопрацювання 

проекту, у встановлений термін зміни надані не були.  

Вирішили:  не виносити конкурсну пропозицію «Спорт кожний день» на голосування 

мешканців міста. 

Голосували: 

«За» - 5; 

«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: 

Косуха С.П. – зауважив, що автору проекту був наданий час (7 днів) на доопрацювання 

проекту, у встановлений термін зміни надані не були.  

Вирішили: не виносити конкурсну пропозицію «Краса Шепетівки» на голосування 

мешканців міста. 

Голосували: 

«За» - 5; 

«Проти» - 0; 

«Утримались» - 0. 

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

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

Виступили: 

Косуха С.П. – зауважив, що автор звернувся до комісії стосовно внесення змін в 

розташування туристично-інформаційних стендів та карт міста.  

Донков В.В. – наголосив, що зауваження до проекту відсутні. 

Вирішили: допустити до участі у голосуванні проект «Туристична Шепетівка відкрита для 

гостей». 

 Голосували: 

«За» - 4; 

«Проти» - 0; 



«Утримались» - 1. 

4. 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. 

Домбровська Л.С. - надали пояснення по проекту, що доступ до майданчику вільний, 

територія не зачинена і охороняється, учбовому процесу ніхто з відвідувачів не заважає, на 

території треку займаються діти з усього міста, плата за користування не стягується.  

Вирішили: допустити до участі у голосуванні проект «Три в одному (мотовелотрек, 

аерокорд та картингдром)». 

Голосували: 

«За» - 5; 

«Проти» - 0; 

«Утримались» - 0. 

 

Вирішили затвердити перелік проектів, що будуть винесені на голосування: 

1) Благоустрій скверу Героїв АТО 

2) Туристична Шепетівка відкрита для гостей 

3) Облаштування сучасного спортивно-ігрового комплексу біля будинку  

4) «ДИТЯЧА МРІЯ» 

5) «Дитячо-спортивний майданчик у районі Цукрового» 

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

 

Голосували: 

«За» - 5; 

«Проти» - 0; 

«Утримались» - 0. 

 

По другому питанню слухали: 

Дрищ Ю.В. - що голосування за проектні пропозиції буде здійснюватися через офіційний 

портал Громадський проект м.Шепетівки (shepetivka.pb.org.ua), шляхом електронного голосування 

або у «Інформаційному центрі» на першому поверсі приміщення виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради, шляхом заповнення друкованої версії анкети для голосування. 

 

Вирішили: прийняти пропозицію Дрища Ю.В. щодо голосування 

 

Голосували: 

«За» - 5; 

«Проти» - 0; 

«Утримались» - 0. 

 

 

 

Голова Комісії          С.П. Косуха 

 

 

Секретар Комісії          Ю.В. Дрищ 

  

 


