
 

 
 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

РІШЕННЯ 
VІ сесії міської ради VІІІ скликання 

 
25 лютого 2021 року № 24 
м. Шепетівка 
 
Про стан виконання Програми  
«Громадський бюджет міста Шепетівки  
на 2018-2020 роки»  
 
 

На підставі протокольного рішення спільного засідання постійних депутатських 
комісій з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів та з питань розвитку 
промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, 
транспорту, енергетики та зв’язку від 16.02.2021р. та протокольного рішення наради з 
авторами проектів – переможців Громадського бюджету м.Шепетівки від 27.01.2021р. (копія 
додається), враховуючи стан виконання дохідної частини міського бюджету за 2020 рік та 
плану на 2021 рік, з метою забезпечення фінансування на реалізацію проектів-переможців в 
межах громадського бюджету м. Шепетівки, керуючись статтями 26, 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування», міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити перелік проектів-переможців відповідно до програми «Громадський бюджет 
міста Шепетівки на 2018-2020 роки» за період 2017-2019 років в новій редакції, відповідно 
додатку. 
2. Продовжити дію Програми «Громадський бюджет міста Шепетівки на 2018-2020 роки» 
затверджену рішенням XLV сесії VII скликання №32 від 31.01.2020р. в частині реалізації 
проектів, які стали переможцями протягом 2017–2019 років та знаходяться на етапі реалізації  
(додаток )  до моменту їх виконання на період 2021-2022 років.  
3. Рішення сесій міської ради: «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» від 26 жовтня 2017р. №5; «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» від 21.12.2018р. №7; 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” від 24 
жовтня 2019 року № 11;  «Про стан виконання Програми «Громадський бюджет міста 
Шепетівки на 2018-2020 роки» від 11 червня 2020 року №5 вважати такими, що втратили 
чинність. 
4. Відповідальним особам (головним розпорядникам бюджетних коштів) внести зміни до 
бюджетних програм міської ради, підготувати бюджетні запити з економічними 



обрахунками та подати фінансовому управлінню для включення їх у проект міського 
бюджету. 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
виконавчих органів ради Янушевського В.В., постійні депутатські комісії з питань соціально-
економічного розвитку міста, планування бюджету, фінансів  (голова комісії Олійник Г.В.) 
та з питань розвитку промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту, 
енергетики та зв’язку (голова комісії Бондарєв М.В.). 
 

Міський голова                                                                                                        Віталій БУЗИЛЬ 

 
 
 

 



Додаток  
до рішення  VІ  сесії міської ради  
VIІІ скликання 
25.02.2021 р. № 24 

ПЕРЕЛІК 
проектів-переможців бюджету участі (громадського бюджету) м. Шепетівка 

 
 

Начальник управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій    Олександр ГРИНЬ 

 

Секретар міської ради            Роман ВОЗНЮК

№ 
проекту 

Назва проекту  Відповідальні особи 
(розпорядники бюджетних коштів) 

Автор проекту Стан проєкту 

04-2018 Благоустрій скверу Героїв АТО Управління житлово-комунального 
господарства  

Тульба М.В. Реалізований  

- Об’єднаний проєкт «Облаштування сучасного 
спортивно-ігрового комплексу біля будинку 
проспект Миру, 16»; «Дитяча мрія (проспект 
Миру 14)» та «Облаштування спортивного 
майданчика по проспекту Миру 12» 

Управління житлово-комунального 
господарства  

Срібняк І.А. 
Пісарцов Д.В. 

На реалізації 

09-2018 Дитячо-спортивний майданчик у районі 
Цукрового 

Управління у справах сім’ї, молоді 
та спорту 

Ложкіна М.М. Реалізований 

01-2019 Встановлення дитячого майданчику по вулиці 
Українська, 108; 

Управління у справах сім’ї, молоді 
та спорту 

Безкоровайний 
С.В.  

На реалізації 

10-2019 Футбольне поле на Цукровому Управління у справах сім’ї, молоді 
та спорту 

Власюк О.В. На реалізації 

11-2019 Створення сучасного тренінгового кабінету в 
Шепетівському НВК № 1.  

Управління освіти Тимощук О.О. На реалізації 

04-2020 «Кінотеатр просто неба» вул. Героїв Небесної 
Сотні, 54  

Відділ культури Боднар В.Б. На реалізації 



 


