
ПРОТОКОЛ №3001-ПТ-7-21 
засідання Координаційного комітету з питань впровадження 

громадського бюджету 

 

 

 10.11.2021 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. Волинець М.С.  

5. Грекова Л.І. 

6. Годунок Р.В. 

7. Денега Ю.С. 

8. Камінська Н.І.  

9. Котельник С.М. 

10. Маєвський А.С. 

 

 

Відсутні: 

1. Будь К.М. 

2. Воскобойник І.С.  

3. Квас О.М. 

4. Сокол С.В. 

5. Рубець Д.В. 

6. Цьомах О.В. 
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Взяли участь у засіданні: 

Катрук А.В. – начальник відділу будівництва департаменту житлово-

комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету; 

Шевчук В.В. – заступник начальника управління освіти; 

Остапович У.С. – начальник організаційного відділу управління 

документообігу та організаційної роботи; 

Шершень Я.І. – провідний спеціаліст організаційного відділу;  

Саворона І.В. – депутат Вараської міської ради; 

Горегляд Я.І. – автор проєкту. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Затвердження проєктів-переможців громадського бюджету Вараської 

міської територіальної громади. 

2. Розподілення та використання залишкових коштів громадського 

бюджету Вараської міської територіальної громади. 

3. Обговорення стосовно внесення змін в «Положення про громадський 

бюджет Вараської міської територіальної громади». 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про затвердження проєктів-переможців громадського бюджету 

Вараської міської територіальної громади. 

 

ВИСТУПИВ: Мельничук М.С. стосовно результатів голосування за проєкти 

громадського бюджету, а саме за: 

ВЕЛИКІ: 

1. Проєкт №18 «Вольєри в центр тимчасової перетримки тварин» 

2. Проєкт №7 «Облаштування футбольного поля на прибережній зоні 

річки Стир» 

ОСВІТНІ: 

1. Проєкт №34 «Лінгафонний кабінет у Вараському ліцеї №3» 

2. Проєкт №29 «Інноваційна столярна майстерня Вараського ліцею 

№1» 

МАЛІ: 

1. Проєкт №45 «Облаштування піднятого пішохідного переходу по вул. 

Лісовій (поблизу магазину "Нектар")» 

2. Проєкт №38 «БібліоХаб – мультимедійний простір в бібліотеці» 

3. Проєкт №1 «Спортивний захід «Triathlon Sopachiv Super Sprint» / 

«Триатлон Сопачів суперспринт»» 

4. Проєкт №8 «Рекреаційна зона у шкільних коридорах та вестибюлі 

ПСМНЗ Вараська ДМШ» 

5. Проєкт №48 «Майданчик для вигулу та дресування собак» 

6. Проєкт №3 «Спортивний захід Amber indoor triathlon / Триатлон в 

закритих приміщеннях» 
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7. Проєкт №31 «Кімната сімейного читання у Вараській міській 

бібліотеці для дітей» 

8. Проєкт №2 «Дитячий спортивний захід «Перегони на ґрунтах» 

СІЛЬСЬКІ: 

1. Проєкт №9 «Мультифункціональний майданчик для занять ігровими 

видами спорту (з елементами скейт-парку). с.Заболоття» 

2. Проєкт №13 «Міні Сіті Сопачів» 

3. Проєкт №17 «Благоустрій території громадського парку с. Стара 

Рафалівка Вараської територіальної громади» 

4. Проєкт №24 «Вуличні тренажери. с.Собіщиці» 

5. Проєкт №20 «Парк культури та дозвілля. Благоустрій центральної 

площі - візитна картка поліського села» 

6. Проєкт №12 «Облаштування місця відпочинку «Активне дозвілля», 

с.Озерці» 

7. Проєкт №28 «Дорога додому с. Мульчиці» 

 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити переможців проєктів громадського бюджету Вараської міської 

територіальної громади, відповідно до результатів голосування. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про розподілення та використання залишкових коштів громадського 

бюджету Вараської міської територіальної громади. 

 

ВИСТУПИЛИ: Камінська Н.І., Котельник С.М. запропонували розподілити 

залишкові кошти за загальним рейтингом голосування в межах залишкових 

бюджету, а саме на проєкт №37 «Спортивний майданчик для занять на 

свіжому повітрі. Вараська гімназія» (1-й варіант). Годунок Р.В. виступив з 

пропозицією залишити без розподілу залишкові кошти громадського 

бюджету (2-варіант). Денега С.В. з пропозицією розподілити залишкові 

кошти у відповідній категорії, а саме наступного за рейтингом голосів малого 

проєкту №42 «Реконструкція фортеці м.Вараш» зі змінами в бюджеті проєкту 

(3-варіант). 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували:  "2" (1-й варіант)       "8" (2-й варіант)      "0" (3-й варіант). 

 

 

ВИРІШИЛИ: Залишити без розподілу залишкові кошти громадського 

бюджету, відповідно до «Положення про громадський бюджет Вараської 

міської територіальної громади».  
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СЛУХАЛИ: 

3. Про обговорення стосовно внесення змін в «Положення про 

громадський бюджет Вараської міської територіальної громади». 

 

ВИСТУПИЛИ: Члени координаційного комітету з пропозиціями щодо 

вдосконалення «Положення про громадський бюджет Вараської міської 

територіальної громади», а саме: 

• збільшити кількість голосів для однієї особи; 

• збільшити кількість переможців рейтингових проєктів; 

• збільшити обсяг витрат на реалізацію одного проєкту за їх типами, але 

не змінюючи загальний обсяг громадського бюджету на бюджетний рік; 

• створити один загальний сільський рейтинг для всіх старостинських 

округів; 

• застосувати ваговий коефіцієнт при визначенні рейтингу голосування 

по освітнім проєктам (в залежності від кількості учнів у закладі); 

• виключити директорів та вчителів шкіл, як осіб, що можуть подавати 

проєкти; 

• зробити внутрішній праймериз шкільних проектів; 

• розділити освітні проєкти на сільські та міські проєкти; 

• доопрацювати процедуру розподілення залишкових коштів; 

• встановити мінімальну кількість голосів за проєкти, які будуть в  

рейтинговій системі переможців; 

• зробити промоцію щодо можливості подавати скарги на порушення під 

час голосування; 

• закрити списки голосування; 

• організувати голосування на сайті Вараської міської ради. 

 

 

Голова Координаційного комітету         Сергій ДЕНЕГА 

з питань впровадження 

громадського бюджету 

 

 

Секретар Координаційного комітету      Микола МЕЛЬНИЧУК 

з питань впровадження  

громадського бюджету 
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