
ПРОТОКОЛ №3001-ПТ-5-21 
засідання Координаційного комітету з питань впровадження громадського 

бюджету 

 

 

 18.10.2021 року        м. Вараш 

 

        На підставі частини четвертої «Положення про громадський бюджет 

Вараської міської територіальної громади», затвердженого рішенням Вараської 

міської ради від 28.05.2021 №386, відповідно до рішень Вараської міської ради 

від 04.06.2021року №430 «Про затвердження програми «Громадський бюджет 

Вараської міської територіальної громади на 2021-2025» та від 25.06.2021 року 

№533 «Про утворення Координаційного комітету з питань впровадження 

громадського бюджету та затвердження його персонального складу» скликано 

засідання Координаційного комітету з питань впровадження громадського 

бюджету. 

 

Присутні: 10 членів комітету. 

Відсутні: 6 членів комітету. 

 

Присутні  на  засіданні члени комітету: 

1. Денега С.В. – голова комітету, вів засідання 

2. Мельничук М.С. – секретар комітету  

3. Баловіна Н.В.  

4. Будь К.М. 

5. Волинець М.С  

6. Грекова Л.І. 

7. Камінська Н.І.  

8. Маєвський А.С. 

9. Рубець Д.В. 

10. Цьомах О.В. 

 

 

Відсутні: 

1. Воскобойник І.С.  

2. Годунок Р.В. 

3. Денега Ю.С. 

4. Квас О.М. 

5. Котельник С.М. 

6. Сокол С.В. 
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Взяли участь у засіданні: 

Ільницький В.С.– начальник відділу архітектури та містобудування 

виконавчого комітету ; 

Пешко Р.М. – заступник начальника відділу будівництва; 

Павлусь Л.І. – головний спеціаліст організаційного відділу; 

Шершень Я.І. – провідний спеціаліст організаційного відділу;  

Сяська Т.А.– автор проєкту; 

Корчинська С.В. – автор проєкту; 

Кульковець М.В.– староста с.Мульчиці та автор проєкту; 

Вознюк Л.Ю.– автор проєкту; 

Захарчук Д.В.– автор проєкту; 

Лавренчук І.І. – автор проєкту; 

Поліщук П.С. – автор проєкту; 

Костючок В.В. – автор проєкту. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження проєкту №25 «Дитячий майданчик  «ДИТЯЧІ МРІЇ» 

від 08.09.2021 щодо допуску до голосування. 

2. Про затвердження проєкту №26 «Облаштування комп'ютерного класу 

Мульчицького ліцею» від 08.09.2021 щодо допуску до голосування. 

3. Про затвердження проєкту №27 «Встановлення дитячого ігрового та 

спортивного майданчиків м.Вараш» від 08.09.2021 щодо допуску до 

голосування. 

4. Про затвердження проєкту №28 «Дорога додому, с.Мульчиці» від 

08.09.2021 щодо допуску до голосування. 

5. Про затвердження проєкту №30 «Будівництво автомобільної стоянки 

по вул. Набережній навпроти магазину "Білий лебідь"» від 09.09.2021 

щодо допуску до голосування. 

6. Про затвердження проєкту №35 «Ремонт частини дороги по вулиці 

Центральна села Мульчиці» від 13.09.2021 щодо допуску до 

голосування. 

7. Про затвердження проєкту №36 «Створення футбольного міні-поля зі 

штучним покриттям в с.Сопачів» від 13.09.2021 щодо допуску до 

голосування. 

8. Про затвердження проєкту №39 «Облагородження прибудинкової 

території клубу с. Стара Рафалівка Вараської громади» від 14.09.2021 

щодо допуску до голосування. 

9. Про затвердження проєкту №42 «Реконструкція фортеці м.Вараш» від 

14.09.2021 щодо допуску до голосування. 

10.  Про затвердження проєкту №44 «Міжконфесійна каплиця» від 

14.09.2021 щодо допуску до голосування. 

11. Про затвердження проєкту №45 «Облаштування піднятого 

пішохідного переходу по вул. Лесі Українки» (зупинка "Грибки") від 

14.09.2021 щодо допуску до голосування. 

12. Про затвердження проєкту №48 «Майданчик для вигулу та дресування 

собак» від 14.09.2021 щодо допуску до голосування. 
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13. Про затвердження проєкту №50 «Оновлення скейт парку» від 

14.09.2021 щодо допуску до голосування. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про затвердження проєкту №25 «Дитячий майданчик  «ДИТЯЧІ МРІЇ» від 

08.09.2021 щодо допуску до голосування. 
 

ВИСТУПИЛА:  

ШЕРШЕНЬ Я.І. – виклала зміст проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували: "ЗА" – 9, "УТРИМАЛИСЬ" – 0, "ПРОТИ" – 0. 

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні» 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про затвердження проєкту №26 «Облаштування комп'ютерного класу 

Мульчицького ліцею» від 08.09.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИЛА:  

ШЕРШЕНЬ Я.І. – виклала зміст проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували: "ЗА" – 9, "УТРИМАЛИСЬ" – 0, "ПРОТИ" – 0. 

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні» 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про затвердження проєкту №27 «Встановлення дитячого ігрового та 

спортивного майданчиків м.Вараш» від 08.09.2021 щодо допуску до 

голосування. 

 

ВИСТУПИЛА:  

ШЕРШЕНЬ Я.І. – виклала зміст проєкту. 

 

ВИСТУПИЛИ: Сяська Т.А., Корчинська С.В., Камінська Н.І. стосовно місця 

реалізації проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

 

Голосували: "ЗА" – 9, "УТРИМАЛИСЬ" – 0, "ПРОТИ" – 0. 

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні». 

 

  

$f8ABA0|PPYXXt¢¤¡¤¡®¡¤¡± 



СЛУХАЛИ: 

4. Про затвердження проєкту №28 «Дорога додому, с.Мульчиці» від 08.09.2021 

щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИЛА:  

ШЕРШЕНЬ Я.І. – виклала зміст проєкту. 

 

ВИСТУПИЛИ: Денега С.В., Кульковець М.В., Шершень Я.І., Павлусь Л.І. 

стосовно кошторису проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

Прийшов член Координаційного комітету Волинець М.С. 

 

Голосували: "ЗА" – 9, "УТРИМАЛИСЬ" – 0, "ПРОТИ" – 1. 

ВИРІШИЛИ: 

Перевести у статус «на голосуванні». 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про затвердження проєкту №30 «Будівництво автомобільної стоянки по вул. 

Набережній навпроти магазину "Білий лебідь"» від 09.09.2021 щодо допуску 

до голосування. 

 

ВИСТУПИЛА:  

ШЕРШЕНЬ Я.І. – виклала зміст проєкту. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вознюк Л.Ю., Ільницький В.С., Волинець М.С. стосовно місця 

реалізації проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували: "ЗА" – 3, "УТРИМАЛИСЬ" – 7, "ПРОТИ" – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Перевести у статус «відхилено» оскільки проєкт не відповідає положенням 

генерального плану. 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про затвердження проєкту №35 «Ремонт частини дороги по вулиці 

Центральна села Мульчиці» від 13.09.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИЛА:  

ШЕРШЕНЬ Я.І. – виклала зміст проєкту. 

 

ВИСТУПИЛИ: Кульковець М.В., Денега С.В., Волинець М.С., Будь К.М., 

Пешко Р.М. стосовно кошторису проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували: "ЗА" – 10, "УТРИМАЛИСЬ" – 0, "ПРОТИ" – 0 

ВИРІШИЛИ:  
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Перевести у статус «на голосуванні» зі змінами в кошторисі. 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про затвердження проєкту №36 «Створення футбольного міні-поля зі 

штучним покриттям в с.Сопачів» від 13.09.2021 щодо допуску до 

голосування. 

 

ВИСТУПИЛА:  

ШЕРШЕНЬ Я.І. – виклала зміст проєкту. 

 

ВИСТУПИЛИ: Денега С.В., Бойко С.В., Маєвський А.С., Камінська Н.І., 

Волинець М.С., Ільницький В.С., Будь К.М., Цьомах О.В. стосовно кошторису 

та  місця реалізації проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували: "ЗА" – 9, "УТРИМАЛИСЬ" – 0, "ПРОТИ" – 1 

ВИРІШИЛИ:  

Залишити проєкт у статусі «на розгляді» та доопрацювати кошторис 

структурним підрозділом спільно з автором проєкту. 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про затвердження проєкту №39 «Облагородження прибудинкової території 

клубу с. Стара Рафалівка Вараської громади» від 14.09.2021 щодо допуску до 

голосування. 

 

ВИСТУПИЛА:  

ШЕРШЕНЬ Я.І. – виклала зміст проєкту та оцінку структурного підрозділу. 

 

ВИСТУПИЛИ: Денега С.В., Лавренчук І.І., Павлусь Л.І., Волинець М.С., 

Пешко Р.М. щодо реалізації проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували: "ЗА" – 10, "УТРИМАЛИСЬ" – 0, "ПРОТИ" – 0 

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні». 

 

СЛУХАЛИ: 

9. Про затвердження проєкту №42 «Реконструкція фортеці м.Вараш» від 

14.09.2021 щодо допуску до голосування. 

ВИСТУПИЛА:  

ШЕРШЕНЬ Я.І. – виклала зміст проєкту. 

 

ВИСТУПИЛИ: Денега С.В., Ільницький В.С., Волинець М.С., Камінська Н.І., 

Будь К.М., Цьомах О.В. стосовно кошторису проєкту. 

Відбулось обговорення. 
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Голосували: "ЗА" – 10 , "УТРИМАЛИСЬ" – 0, "ПРОТИ" – 0 

ВИРІШИЛИ:  

Залишити проєкт у статусі «на розгляді», доопрацювати кошторис структурним 

підрозділом спільно з автором проєкту та провести експертизу даної 

конструкції. 

 

СЛУХАЛИ: 

10.  Про затвердження проєкту №44 «Міжконфесійна каплиця» від 14.09.2021 

щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИЛА:  

ШЕРШЕНЬ Я.І. – виклала зміст проєкту. 

 

ВИСТУПИЛИ: Денега С.В., Костючок В.В., Волинець М.С., Будь К.М., 

Павлусь Л.І., Камінська Н.І., Рубець Д.В., Пешко Р.М. стосовно кошторису та 

реалізації проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували: "ЗА" – 10, "УТРИМАЛИСЬ" – 0, "ПРОТИ" – 0 

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні» зі змінами в кошторисі. 

 

СЛУХАЛИ: 

11. Про затвердження проєкту №45 «Облаштування піднятого пішохідного 

переходу по вул. Лесі Українки» (зупинка "Грибки") від 14.09.2021 щодо 

допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИЛА:  

ШЕРШЕНЬ Я.І. – виклала зміст проєкту та оцінку структурного підрозділу. 

 

ВИСТУПИЛИ: Денега С.В., Ільницький В.С., Поліщук П.С., Камінська Н.І., 

Будь К.М., Рубець Д.В., Пешко Р.М. щодо реалізації проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували: "ЗА" – 10, "УТРИМАЛИСЬ" – 0, "ПРОТИ" – 0 

ВИРІШИЛИ:  

Залишити проєкт у статусі «на розгляді» та замінити місце розташування, 

оскільки управлінням містобудування, архітектури та капітального будівництва 

на дане перехрестя розроблений проект, який спростить та забезпечить 

безпечний перехід та проїзд. 

 

СЛУХАЛИ: 

12. Про затвердження проєкту №48 «Майданчик для вигулу та дресування 

собак» від 14.09.2021 щодо допуску до голосування. 
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ВИСТУПИЛА:  

ШЕРШЕНЬ Я.І. – виклала зміст проєкту та оцінку структурного підрозділу. 

 

ВИСТУПИЛИ: Денега С.В., Камінська Н.І., Будь К.М., Волинець М.С., Цьомах 

О.В. стосовно місця розташування. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували: "ЗА" – 10, "УТРИМАЛИСЬ" – 0, "ПРОТИ" – 0 

ВИРІШИЛИ:  

Залишити проєкт у статусі «на розгляді» та доопрацювати місце розташування 

даного проєкту. 

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про затвердження проєкту №50 «Оновлення скейт парку» від 14.09.2021 

щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИЛА:  

ШЕРШЕНЬ Я.І. – виклала зміст проєкту.  

 

ВИСТУПИЛИ: Денега С.В., Пешко Р.М., Маєвський А.С., Камінська Н.І., 

Дашковський О.О., Волинець М.С., Будь К.М. стосовно кошторису та реалізації 

проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували: "ЗА" – 9, "УТРИМАЛИСЬ" – 0, "ПРОТИ" – 1 

ВИРІШИЛИ:  

Залишити проєкт у статусі «на розгляді» та доопрацювати місце розташування 

даного проєкту. 

 

 

 

Голова Координаційного комітету      Сергій ДЕНЕГА 

з питань впровадження 

громадського бюджету 
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