
 
Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

РІШЕННЯ 
LІІ сесії міської ради VІІ скликання 

 
 

від 21 грудня 2018 року № 7 
            м. Шепетівка 
  
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”  
 
 
Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до 
рішення Шепетівської міської ради №32 від 31.01.2017р. «Про затвердження Програми 
“Громадський бюджет міста Шепетівки на 2018-2020 роки”» та протоколу комісії з питань 
Громадського бюджету від 03.10.17р №9, міська рада   
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити перелік проектів-переможців відповідно до програми «Громадський 
бюджет міста Шепетівки на 2017-2020 роки» на 2019 р. (додається). 
2. 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. 
3. Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради вийти з пропозиціями на сесію 
міської ради щодо виділення коштів на фінансування проектів-переможців бюджету участі 
(Громадський бюджет) згідно чинного законодавства України. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 
Вихівського В.Б., постійні комісії з питань розвитку промисловості, житлово-
комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та 
зв’язку (голова комісії Верхогляд М.І.) та комісію з питань соціально-економічного 
розвитку міста, планування бюджету, фінансів (голова комісії Ю.М. Шайнога). 

 
 
 

Міський голова                                                                                                             М.Полодюк 
 
 
 



Додаток  
до рішення LІІ сесії міської ради  
VІІ  скликання 
від 21. 12. 2018 р. № 7 

 
ПЕРЕЛІК 

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

№ 
проекту 

Назва проекту  Відповідальні особи 
(розпорядники бюджетних 

коштів) 

Автор проекту, 
телефон 

Орієнтовний 
бюджет проекту 

(грн.) 

Кількість 
голосів  

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

Власюк Ольга 
Вікторівна,  
0673042524 

179 942 660 

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

Управління у справах сім’ї, 
молоді та спорту 

Безкоровайний 
Сергій 

Володимирович,  
0673772595 

179 500 600 

07-2019 Облаштування спортивного майданчика по 
проспекту Миру 12; 

Управління у справах сім’ї, 
молоді та спорту 

Пісарцов Дмитро 
Валерійович, 
0634424494 

179 700 510 

05-2019 Встановлення вуличного спортивного-
тренажерного майданчика на стадіоні 
«Локомотив»; 

Управління у справах сім’ї, 
молоді та спорту 

Погребняк Ірина 
Леонідівна, 
0976728011 

179 800 502 

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

Управління освіти Тимощук Ольга 
Олександрівна, 

0967446864 

180 000 335 

Х Всього Х Х 898 942 Х 
 

Начальник управління 
економічного розвитку                  О. Гринь 

 
 

               Секретар міської ради                                                                                 М. Кикоть 
 


