
 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 Проект О. ГРИНЬ 

РІШЕННЯ 

___ сесії міської ради VІІІ скликання 

 

 

від __________ №____ 

м. Шепетівка 

  

Про виконання Програми “Громадський бюджет  

міста Шепетівки на 2018-2020 роки” 

 

 

На виконання рішення сесії міської ради «Про затвердження плану роботи міської ради 

на І півріччя 2022 року» від 23.12.2022 року №55, керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування», міська рада   

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію про виконання Програми “Громадський бюджет міста Шепетівки на 2018-

2020 роки” затверджену рішенням сесії Шепетівської міської ради від 31 січня 2017 

року № 32 взяти до відома (додається); 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно 

розподілу обов’язків та постійну депутатську комісію з питань соціально-

економічного розвитку територіальної громади, бюджету та фінансів  (голова комісії 

Олійник Г.В.) 

 

 

 

 

                Міський голова                                                                                 Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 1 

до рішення ___ сесії міської ради  

VIII скликання 

від _________ 2022 року № ___ 

 

 

Інформація 

про виконання Програми “Громадський бюджет міста Шепетівки на 2018-2020 роки” 

 

Головною метою Програми “Громадський бюджет міста Шепетівки на 2018-2020 роки,  

затверджену рішенням сесії міської ради «Про затвердження Програми “Громадський 

бюджет міста Шепетівки на 2018-2020 роки” від 31.01.2017р №32 (далі – Програма), було 

залучення громадськості до формування бюджету міста Шепетівки шляхом впровадження 

проектів для забезпечення соціально-економічного розвитку міста та покращення добробуту 

його мешканців. Реалізовуватися дані проекти  мали у таких сферах як житлово-комунальне 

господарство та дорожньо-транспортна інфраструктура, енергозбереження, освіта, охорони 

здоров’я, соціального захист, спорт, культура та туризм, охорона навколишнього природного 

середовища, телекомунікації, зв'язок, інформаційні технології. Пропозиції (проекти), які 

рекомендовані до реалізації та затвердженні відповідним рішенням Шепетівської міської 

ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів громадського бюджет міста Шепетівки на 

наступний бюджетний рік. Загальний обсяг коштів Громадського бюджету на бюджетний рік 

визначався рішенням Шепетівської міської ради в межах до 1,0 відсотка затвердженого 

обсягу власних та закріплених податкових надходжень доходів загального фонду бюджету м. 

Шепетівки. На 2018 рік обсяг коштів Громадського бюджету було установлено в розмірі 800 

тис. грн, на 2019 рік – 900 тис. грн, а на 2020 рік – 1 млн. грн. Орієнтовна вартість проекту не 

повинна перевищувати 20% суми загального обсягу Громадського бюджету затвердженого на 

відповідний рік. Виконання Програми забезпечували  відповідальні виконавчі органи міської 

ради, а координацію здійснювала, створена відповідним рішенням сесії міської ради, комісія 

з питань Громадського бюджету (далі - Комісія), яка перевіряла подані проекти на 

дотримання вимог норм Програми та затвердженого Положення про Громадський бюджет 

міста Шепетівки (далі - Положення). 

За результатами конкурсного відбору міст за проектом «Зміцнення місцевої фінансової 

ініціативи впровадження» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USАID) 

м. Шепетівка визначено одним із переможців з 30 міст України для впровадження 

бюджетування за участю громади. 24 березня 2017 було підписано меморандум про 

співпрацю між Шепетівською міською радою та ВГО «Інститут бюджету та соціально-

економічних досліджень» щодо залучення громадян безпосередньо до процесу прийняття 

рішень, шляхом автоматизації бюджету участі та супроводження функціонування відповідної 

електронної системи. Протягом 2017 року користування даною системою для міста було 

безкоштовним. У 2018 році було укладено договір на суму 15 000 грн для користування 

даною системою, а у 2019 році користування нею коштувало місту 18 000 грн.  

Протягом 2017 року було подано 16 проектів орієнтовною вартістю 2 195 719 грн. 

Найбільше проектів було подано в категорії «Спорт» - 5 проектів (31,25%) та в категорії 

«Житлово-комунальне господарство» - 4 проекти (25%). До етапу голосування мешканцями 

міста Комісією було недопущено 8 проектів як такі, що не відповідають вимогам Положення 

та було знято самими авторами 2 проекти. За підсумками даного голосування було визначено 

5 проектів переможців орієнтовною вартістю 770 395 грн. 

У 2018 році було подано 12 проектів орієнтовною вартістю 2 027 320 грн. В категорії 

«Спорт» подано 4 проекти (33,33%), та по 3 проекти в категорії «Освіта» (25%) та «Житлово-

комунальне господарство» (25%). До голосування було недопущено 1 проект як такий, що не 

відповідає вимогам Положення. За підсумками голосування було визначено 5 проектів 

переможців орієнтовною вартістю 898 942 грн. 

У 2019 році було подано всього 4 проекти орієнтовною вартістю 756 400 грн. 



Найбільше проектів подано в категорії «Спорт» 2 проекти (50%). До голосування 

недопущено 1 проект як такий, що не відповідає вимогам Положення. Преможцями стали 3 

проекти орієнтовною вартістю 599 900 грн, голосування не проводилося у зв'язку з тим, що 

вартість поданих проектів не перевищувала загального бюджету виділеного на їх реалізацію.  

В цілому було подано за всі роки 32 проекти на 4 979 439 грн, а з них переможцями 

стали – 13, орієнтовною вартістю 2 269 237 грн. 

Загалом протягом 2017-2019 років також було проведено 15 засідань Комісії на яких 

було розглянуто безліч питань стосовно внесення змін до діючої Програми з метою 

оптимізації реалізації проектів, комунікації з самими авторами проектів та розгляд і внесення 

змін до поданих ними проектів. 

При реалізації проектів-переможців вже у 2018 році виникли труднощі через 

розбіжності бюджетів проектів поданих авторами з реальними цінами та перевищення 

загального обсягу коштів необхідних для фінансування проектів при виготовлені проектно-

кошторисної документації (далі – ПКД) ліцензійними виконавцями. Також вартість на 

виготовлення самої ПКД не була передбачена автором при складанні проекту. Для внесення 

коректив прийнято ряд рішень до Програми у 2018-2019 роках, які затверджені рішеннями 

сесії міської ради «Про внесення змін до Програми «Громадський бюджет міста Шепетівки 

на 2018-2020 роки» від 07.06.2018р. №16, «Про внесення змін до Програми «Громадський 

бюджет міста Шепетівки на 2018-2020 роки» від 30.08.2018 №35, «Про внесення змін до 

Програми «Громадський бюджет міста Шепетівки на 2018-2020 роки» від 14.02.2019р. №2, 

«Про внесення змін до Програми «Громадський бюджет міста Шепетівки на 2018-2020 роки» 

від 25.04.2019р. №3 та «Про внесення змін до Програми «Громадський бюджет міста 

Шепетівки на 2018-2020 роки» від 30 травня 2019 року, в результаті чого 3 проекти, які не 

були профінансованими у 2018 році є пріоритетними до впровадження в 2019 році. 

Так вартість проекту «Благоустрій скверу АТО», реєстраційний номер 04-2018, за 

підрахунками автора у 2017 році складала 160 000 грн, згідно ПКД на 2018 рік складала вже 

253 442 грн, які були не передбачені при формуванні бюджетом на 2018 рік, додатково було 

виконані додаткові роботи для завершення проекту у 2019 році. Загальна ж вартість 

реалізованого проекту на серпень 2019 року згідно актів виконаних робіт склала 299 604 грн.  

У кінці 2019 році завершилась реалізація проекту «Дитячо-спортивний майданчик в 

районі цукрового», реєстраційний номер 09-2018, згідно бюджету автора 155 000 грн, після 

виготовлення проектної документації – 271 823 грн, згідно актів виконаних робіт – 260 112,8 

грн  

На проект «Облаштування сучасного спортивно-ігрового комплексу біля будинку 

проспект Миру, 16», реєстраційний номер 03-2018, з бюджетом автора у 144 512 грн  у 2019 

році було виготовлено ПКД на суму 270 634 грн, було укладено договір з ПП «Фавор Плюс» 

на суму 223 900 грн, та було профінансовано 129 410 грн з бюджету міста, та до кінця 2019 

року жодних робіт не було виконано та кошти було повернуто до бюджету. 

На проект «Дитяча мрія», реєстраційний номер 07-2018, з бюджетом автора у 150 883 

грн, виготовлено ПКД на 284 866 грн, реалізацію якого було перенесено на 2020 рік. 

Ще один проект-переможець «Три в одному» (мотовелотрек, аерокорд та 

картингодром)», реєстраційний номер 14-2018, під час виготовлення проектної документації 

був знятий, як такий що не відповідає транспортно-експлуатаційним характеристикам трас  

картингодромів та не може бути збудованим на запропонованій автором земельній ділянці 

незалежно від розміру картингів.  

Після виготовлення всієї необхідної проектної документації для реалізації 4 проектів, 

які були подані протягом 2017 року та були визначені до впровадження у 2018 році, їх 

вартість зросла з 610 395 грн до 1 115 216,8грн, майже вдвічі та без врахування вартості 

виготовлення самої ПКД.  

Проекти, які були визначені переможцями у 2018 з реалізацією в 2019 році та проекти, 

які визначені переможцями у 2019 з реалізацією в 2020, стали в наступними до впровадження 

на чергу – це 10 проектів орієнтовною вартістю – 1 805 525 грн. 

У зв’язку з встановленням карантинних обмежень з метою запобігання поширенню на 



території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2 та враховуючи стан виконання дохідної частини міського бюджету за 2019 рік та 

плану на 2020 рік, рішенням сесії міської ради від 11.06.2020 року №5 було вирішено 

продовжити дію Програми в частині реалізації проектів, які стали переможцями протягом 

2017 – 2019 років та знаходяться на етапі реалізації  до моменту їх виконання на період 2020-

2025 років. 

27.01.2021 року після зустрічі авторів проектів-переможців з комісією з питань 

Громадського бюджету було обговорено можливе зменшення бюджету проектів для 

швидшого їх виконання та знайдено компроміс щодо оптимізації списку проектів які будуть 

реалізовані для економії бюджетних коштів з 10 проектів до 5 (орієнтовна вартість яких 1 024 

208 грн).  Даний список був затверджений рішенням сесією міської ради №24 від 25.02.2021 

року. 

Враховуючи труднощі з реалізацією проектів та неможливістю закупити повністю все 

обладнання для транслювання кінофільмів автор проекту «Кінотеатр під відкритим небом» 

відмовився від його реалізації. 

В травні 2021 року було завершено проект «Створення сучасного тренінгового кабінету 

в Шепетівському НВК № 1», після коригування його бюджету автором, на суму 120 425,34 

грн (початково подана вартість – 180 000 грн). 

19 жовтня 2021 року завершено облаштування дитячого майданчику за адресою вул. 

Українська, 108 на суму 58 500,00 грн. (8 000 грн вартість ПКД). Автором передбачався 

бюджет 179 500 грн. 

З першочергових 13 проектів, які були визначеними переможцями, які було потім 

скорочено до 6, реалізовано 4 на суму 738 642,14 грн.  

На даний час нереалізованим є 2 проекти, а саме: «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» та 

«Футбольне поле на цукровому».  

Рішенням сесії міської ради №53 від 18.02.2022 року було виділено кошти на 

виготовлення ПКД на реалізацію проекту «Футбольне поле на цукровому» за адресою вул. 

Героїв Чорнобилю, 2-Г. 

Враховуючи стан реалізації проекту «Реконструкція скверу героїв АТО», а саме: не 

завершено викладку тротуарів та відсутність меморіального знаку загиблим воїнам, 

22.02.2022 року депутатами міської ради винесена ініціатива щодо розгляду можливості 

дофінансування робіт, які необхідно виконати для належного завершення даного проекту. 

 

 

 

 

Начальник управління економіки,  

підприємництва та підтримки інвестицій    Олександр ГРИНЬ 

 

 

 

Секретар міської ради       Роман ВОЗНЮК 


