
 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА     Проект Гринь О.М. 

      ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

____ сесії міської ради VІІІ скликання 

 

від ________ 2021 року № _____ 

            м. Шепетівка 

  

Про затвердження переліку проектів 

переможців відповідно до рішення 

Шепетівської міської ради №25 від 

25.02.2021р. Про затвердження Програми  

“Громадський бюджет Шепетівської  

міської територіальної 

громади на 2021-2022 роки” 

 

 

Відповідно до рішення Шепетівської міської ради №25 від 25.02.2021р. «Про 

затвердження Програми “Громадський бюджет Шепетівської міської територіальної 

громади на 2021-2022 роки» та протоколу комісії з питань Громадського бюджету від 

05.10.21р №3, керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування», 

міська рада   

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити перелік проектів-переможців відповідно до програми “Громадський 

бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2021-2022 роки” на 2022 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 заступника міського голови з питань 

виконавчих органів ради Янушевського В.В., постійні депутатські комісії з питань 

соціально-економічного розвитку територіальної громади, бюджету та фінансів  

(голова комісії Олійник Г.В.) та комісію з питань розвитку промисловості, житлово-

комунального господарства, транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії 

Бондарєв М.В.). 

 

 

 

 

                Міський голова                                                                                 Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 



Додаток  

до рішення  ____  сесії  

міської ради VІІІ  скликання 

від  _________ р. № ___ 
 

ПЕРЕЛІК 

проектів-переможців бюджету участі (громадського бюджету) Шепетівської міської територіальної громади на 2022 р. 

 
Реєстр 

№ 

проекту 

Назва проекту, адреса Відповідальні особи 

(розпорядники бюджетних 

коштів) 

Автор проекту, 

телефон 

Орієнтовний 

бюджет проекту 

(грн.) 

02-2022 Сучасна площа - #ЦЕНТРО_CiTY на 

території площі перед міським будинком 

культури по вул Героїв Небесної Сотні, 54 

Управління житлово-

комунального господарства 

Александрук Ірина 

Миколаївна, 

(098) 804-59-38 

599200,0 

01-2022 Стерилізація безпритульних тварин, проект 

буде реалізовано на території Шепетівської 

міської територіальної громади 

Управління житлово-

комунального господарства 

Димніч Юлія 

Володимирівна, 

(068) 937-94-25 

600000,0 

Х Всього Х Х 1199200,0 

 

Начальник управління 

економічного розвитку                  Олександр ГРИНЬ 

 

 

               Секретар міської ради                                                                                 Роман ВОЗНЮК 

 


