
ПРОТОКОЛ №3001-ПТ-2-21 

засідання Координаційного комітету з питань впровадження громадського 

бюджету 

 

 

 22.09.2021 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: 13 членів комітету. 

Відсутні:   3 члени комітету. 

 

Присутні  на  засіданні члени комітету: 

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

2. Баловіна Н.В. (прийшла о 17:55) 

3. Будь К.М. 

4. Волинець М.С. 

5. Воскобойник І.С. 

6. Годунок Р.В. 

7. Грекова Л.І. 

8. Денега Ю.С. 

9. Камінська Н.І. 

10. Котельник С.М. 

11. Маєвський А.С. 

12. Мельничук М.С. 

13. Цьомах О.В. 

 

Відсутні: 

1. Квас О.М. 

2. Рубець Д.В. 

3. Сокол С.В. 

 

Взяли участь у засіданні: 

Остапович У.С. – начальник організаційного відділу управління документообігу 

та організаційної роботи; 

Петрович Н.Г. – директор департаменту культури, туризму молоді та спорту 

виконавчого комітету; 

Ільницький В.С.– начальник відділу архітектури та містобудування виконавчого 

комітету ; 
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Власова О.В. – начальник  відділу земельних ресурсів виконавчого комітету ; 

Пешко Р.М. – заступник начальника відділу будівництва департаменту житлово-

комунального господарства виконавчого комітету; 

Саворона І.В. – депутат Вараської міської ради; 

Харечко С.А. – автор проєкту; 

Міцюк В.В. – представник автора проєкту Бойка В.Р.; 

Годунок В.В. – автор проєкту; 

Сус В.В.– автор проєкту; 

Ярошик О.В. – автор проєкту; 

Бедик Г.М. – автор проєкту; 

Добровольський Д.О. – автор проєкту; 

Федорук Ю.О. – автор проєкту; 

Бойко С.В. – представник автора проєкту Бартосевич Н.В.; 

Бабік А.М. – автор проєкту; 

Хлестун Г.С. – співавтор проєкту. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про обрання секретаря Координаційного комітету з питань впровадження 

громадського бюджету. 

2. Про затвердження проєкту №1 «Спортивний захід «Triathlon Sopachiv 

SuperSprint»/«Триатлон Сопачів суперспринт»» від 01.08.2021 щодо допуску до 

голосування. 

3. Про затвердження проєкту №2 «Дитячий спортивний захід Перегони на ґрунтах» 

від 01.08.2021 щодо допуску до голосування. 

4. Про затвердження проєкту №3 «Спортивний захід Триатлон в закритих 

приміщеннях» від 01.08.2021 щодо допуску до голосування. 

5. Про затвердження проєкту №4 «Символічний забіг до Дня Закоханих» від 

02.08.2021 щодо допуску до голосування. 

6. Про затвердження проєкту №5 «Встановлення єдиної смуги перешкод» від 

04.08.2021 щодо допуску до голосування. 

7. Про затвердження проєкту №6 «Безпечний дитячий футбольний майданчик зі 

штучним газонним покриттям» від 05.08.2021 щодо допуску до голосування. 

8. Про затвердження проєкту №7 «Облаштування футбольного поля на 

прибережній зоні річки Стир» від 06.08.2021 щодо допуску до голосування. 

9. Про затвердження проєкту №9 «Мультифункціональний майданчик для занять 

ігровими видами спорту (з елементами скейт-парку)» від 09.08.2021 щодо 

допуску до голосування. 

10. Про затвердження проєкту №10 «Створення зони відпочинку, спілкування та 

емоційного розвантаження учнів у Заболоттівській гімназії» від 12.08.2021 щодо 

допуску до голосування. 

11. Про затвердження проєкту №11 «Зона відпочинку Пляж» від 16.08.2021 щодо 

допуску до голосування. 

12. Про затвердження проєкту №12 «Облаштування місця відпочинку Активне 

дозвілля» від 18.08.2021 щодо допуску до голосування. 

13. Про затвердження проєкту №13 «Міні Сіті Сопачів» від 18.08.2021 щодо допуску 

до голосування. 
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14. Про затвердження проєкту №14 «Облаштування майданчика для пляжного 

футболу у зоні відпочинку р. Стир в районі магазину Любава» від 19.08.2021 

щодо допуску до голосування. 

15. Про затвердження проєкту №17 «Благоустрій території громадського парку 

с.Стара Рафалівка Вараської територіальної громади» від 31.08.2021 щодо 

допуску до голосування. 

16. Про затвердження проєкту №18 «Вольєри в Центр тимчасової перетинки тварин» 

від 01.09.2021 щодо допуску до голосування. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про обрання секретаря Координаційного комітету з питань впровадження 

громадського бюджету. 
 

ВИСТУПИВ:  

ДЕНЕГА С.В. – голова Координаційного комітету з питань впровадження 

громадського бюджету (далі Координаційного комітету), запропоновував  

кандидатуру  секретаря Координаційного комітету – МЕЛЬНИЧУКА М.С. 

 

Голосували:     "ЗА" – 9,  "УТРИМАЛИСЬ" – 4,     "ПРОТИ"- 0. 

ВИРІШИЛИ:  

Обрати секретарем Координаційного комітету - МЕЛЬНИЧУКА М.С. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про затвердження проєкту №1 «Спортивний захід «Triathlon Sopachiv 

SuperSprint»/«Триатлон Сопачів суперспринт»» від 01.08.2021 щодо допуску 

до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

МЕЛЬНИЧУК М.С. – секретар Комітету, виклав зміст проєкту. 

 

ВИСТУПИЛИ: Петрович Н.Г.,  Харечко С.А., Котельник С.М. щодо питань 

внесення змін до кошторису проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували:     "ЗА" – 11,  "УТРИМАЛИСЬ" – 2 ,   "ПРОТИ" – 0. 

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні» та внести корективи в кошторис проєкту за 

карткою аналізу структурного підрозділу.  

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про затвердження проєкту №2 «Дитячий спортивний захід Перегони на 

ґрунтах» від 01.08.2021 щодо допуску до голосування. 

 

Прийшла член Координаційного комітету Баловіна Н.В. 

 

ВИСТУПИВ: 

М. МЕЛЬНИЧУК - секретар Комітету, виклав зміст проєкту. 
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ВИСТУПИЛИ: Волинець М.С., Петрович Н.Г., Харечко С.А., Камінська Н.І. 

питання стосовно кошторису проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували:     "ЗА" – 12,  "УТРИМАЛИСЬ" – 1, "ПРОТИ" – 0. 

ВИРІШИЛИ:  

Залишити проєкт у статусі «на розгляді» та доопрацювати кошторис 

структурним підрозділом спільно з автором проєкту. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про затвердження проєкту №3 «Спортивний захід Триатлон в закритих 

приміщеннях» від 01.08.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

МЕЛЬНИЧУК М.С. – секретар Комітету, виклав зміст проєкту. 

 

ВИСТУПИЛИ: Волинець М.С., Петрович Н.Г., Харечко С.А., Котельник С.М., 

Денега Ю.С. питання стосовно кошторису проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували:     "ЗА" – 13,  "УТРИМАЛИСЬ" – 0, "ПРОТИ" – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Залишити проєкт у статусі «на розгляді» та доопрацювати кошторис 

структурним підрозділом спільно з автором проєкту. 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про затвердження проєкту №4 «Символічний забіг до Дня Закоханих» від 

02.08.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

МЕЛЬНИЧУК М.С. – секретар Комітету, виклав зміст проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували:     "ЗА" – 12,  "УТРИМАЛИСЬ" – 1,  "ПРОТИ" – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Перевести у статус «на голосуванні» та внести корективи в кошторис проєкту за 

карткою аналізу структурного підрозділу. 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про затвердження проєкту №5 «Встановлення єдиної смуги перешкод» від 

04.08.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

МЕЛЬНИЧУК М.С. - секретар Комітету, виклав зміст проєкту. 
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ВИСЛУПИЛИ: Волинець М.С., Міцюк В.В., Котельник С.М., Камінська Н.І., 

Власова О.В., Ільницький В.С., Пешко Р.М. щодо місця реалізації та змін у 

кошторисі проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували:     "ЗА" - 12  "УТРИМАЛИСЬ" - 1     "ПРОТИ"- 0 

ВИРІШИЛИ:  

Залишити проєкт у статусі «на розгляді» та доопрацювати структурним 

підрозділом спільно з автором щодо місця реалізації проєкту та внести корективи 

в кошторис за пропозицією структурного підрозділу. 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про затвердження проєкту №6 «Безпечний дитячий футбольний майданчик зі 

штучним газонним покриттям» від 05.08.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

МЕЛЬНИЧУК М.С. - секретар Комітету, виклав зміст проєкту. 

 

ВИСТУПИЛИ: Годунок В.В., Волинець М.С., Пешко Р.М., Будь К.М., 

Цьомах О.В., Денега С.В. стосовно покриття майданчика та кошторису проєкту, 

та на чийому балансі об’єкт залишиться. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували:     "ЗА" - 12  "УТРИМАЛИСЬ" - 1     "ПРОТИ"- 0 

ВИРІШИЛИ:  

Залишити проєкт у статусі «на розгляді» та доопрацювати структурним 

підрозділом спільно з автором проєкту щодо покриття майданчика та кошторису. 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про затвердження проєкту №7 «Облаштування футбольного поля на 

прибережній зоні річки Стир» від 06.08.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

МЕЛЬНИЧУК М.С. - секретар Комітету, виклав зміст проєкту та оцінку 

структурного підрозділу. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ільницький В.С., Волинець М.С., Сус В.В. питання щодо місця 

реалізації проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували:     "ЗА" - 11  "УТРИМАЛИСЬ" - 2     "ПРОТИ"- 0 

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні» та залишити з таким бюджетом та місцем 

розташуванням. 
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СЛУХАЛИ: 

9. Про затвердження проєкту №9 «Мультифункціональний майданчик для занять 

ігровими видами спорту (з елементами скейт-парку)» від 09.08.2021 щодо 

допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

МЕЛЬНИЧУК М.С.- секретар Комітету, виклав зміст проєкту. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ярошик О.В., Денега С.В. питання зменшення суми кошторису 

проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували:     "ЗА" - 12  "УТРИМАЛИСЬ" - 1     "ПРОТИ"- 0 

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні» та внести зміни в кошторис, зменшити 

інфляційні ризики на 12 400 грн. 

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про затвердження проєкту №10 «Створення зони відпочинку, спілкування та 

емоційного розвантаження учнів у Заболоттівській гімназії» від 12.08.2021 щодо 

допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

МЕЛЬНИЧУК М.С. - секретар Комітету, виклав зміст проєкту. 

 

ВИСТУПИЛИ: Бедик Г.М., Денега С.В. питання реалізації проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували:     "ЗА" - 12  "УТРИМАЛИСЬ" - 1     "ПРОТИ"- 0 

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні». 

 

СЛУХАЛИ: 

11. Про затвердження проєкту №11 «Зона відпочинку Пляж» від 16.08.2021 щодо 

допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

МЕЛЬНИЧУК М.С. - секретар Комітету, виклав зміст проєкту. 

 

ВИСТУПИЛИ: Добровольський Д.О., Камінська Н.І., Денега С.В., Цьомах О.В., 

Саворона І.В. щодо місця та можливості реалізації проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували:     "ЗА" - 13  "УТРИМАЛИСЬ" - 0      "ПРОТИ"- 0 

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні» та врахувати зміни автора в кошторисі 

проєкту. 
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СЛУХАЛИ: 

12. Про затвердження проєкту№12 «Облаштування місця відпочинку Активне 

дозвілля» від 18.08.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

МЕЛЬНИЧУК М.С. - секретар Комітету, виклав зміст проєкту. 

 

ВИСТУПИЛИ: Федорук Ю.О., Будь К.М., Саворона І.В. питання щодо 

можливості реалізації проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували:     "ЗА" - 13  "УТРИМАЛИСЬ" - 0      "ПРОТИ"- 0 

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні», врахувати корективи в кошторисі та 

добавити монтаж елементів проєкту. 

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про затвердження проєкту №13 «Міні Сіті Сопачів» від 18.08.2021 щодо 

допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

МЕЛЬНИЧУК М.С. - секретар Комітету, виклав зміст проєкту. 

 

ВИСТУПИЛИ: Бойко С.В., Пешко Р.М., Денега С.В. щодо питання місця 

реалізації проєкту та доцільності вказувати конкретно назву фірми елементів 

майданчику. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували:     "ЗА" - 13  "УТРИМАЛИСЬ" - 0      "ПРОТИ"- 0 

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні» та внести зміни у назву елементу 

майданчика – Мультифункціональний дитячий ігровий майданчик, та визначити 

місце реалізації проєкту – біля сільської ради. 

 

СЛУХАЛИ: 

14. Про затвердження проєкту №14 «Облаштування майданчика для пляжного 

футболу у зоні відпочинку р. Стир в районі магазину Любава» від 19.08.2021 

щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

МЕЛЬНИЧУК М.С. - секретар Комітету, виклав зміст проєкту. 

 

ВИСТУПИЛИ: Бабік А.М., Денега С.В., Будь К.М. площа та місце реалізації 

проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували:     "ЗА" - 13  "УТРИМАЛИСЬ" - 0      "ПРОТИ"- 0 
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ВИРІШИЛИ:  

Залишити проєкт у статусі «на розгляді» та доопрацювати структурним 

підрозділом спільно з автором щодо площі та місця реалізації проєкту. 

 

СЛУХАЛИ: 

15. Про затвердження проєкту №17 «Благоустрій території громадського парку 

с.Стара Рафалівка Вараської територіальної громади» від 31.08.2021 щодо 

допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

МЕЛЬНИЧУК М.С. - секретар Комітету, виклав зміст проєкту. 

 

ВИСТУПИЛИ: Воскобойник І.С., Камінська Н.І. стосовно можливості реалізації 

проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували:     "ЗА" - 12  "УТРИМАЛИСЬ" - 1     "ПРОТИ"- 0 

ВИРІШИЛИ:  

Залишити проєкт у статусі «на розгляді» та доопрацювати структурним 

підрозділом спільно з автором щодо складових проєкту та можливості його 

реалізації. 

 

СЛУХАЛИ: 

16. Про затвердження проєкту №18 «Вольєри в Центр тимчасової перетинки 

тварин» від 01.09.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

МЕЛЬНИЧУК М.С. - секретар Комітету, виклав зміст проєкту. 

 

ВИСТУПИЛИ: Хлестун Г.С., Денега С.В.,  Волинець М.С. розміри та місце 

реалізації проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували:     "ЗА" - 12  "УТРИМАЛИСЬ" - 1     "ПРОТИ"- 0 

ВИРІШИЛИ:  

Залишити проєкт у статусі «на розгляді» та доопрацювати структурним 

підрозділом спільно з автором щодо розмірів та місця розташування вольєрів. 

 

 

Голова Координаційного комітету      Сергій ДЕНЕГА 

з питань впровадження 

громадського бюджету 

 

Секретар Координаційного комітету   Микола МЕЛЬНИЧУК 

з питань впровадження 

громадського бюджету 
 



BKPII]]I4JWT:
3anzruraru rpoeKr y craryci (Ha posrnx4i> Ta Aoorpar+oBarur crpyKTypHr,rM
ui4pos4inou cninrno 3 aBropoM rrloAo unorqi ra N4icqs peanisaqii upoerry.

CJIYXAJM:
15. flpo 3arBepA)KeHrur rrpoerffy Ns17 <<Eraroycrpifi repnropii rpoMaAcbKoro rrapKy
c.C'rapa Pa$aninra Bapacrroi repzropianrnoi rpoMaAw) sia 3I.08.2021 uloAo

AorrycKy Ao fonocyBaHH.n.

BZCTViIZB:
MEJIbHZIIyK M.C.- ceKperap Kouirery, BI4KJTaB srvricr upoeKTy.

BLICTyTII4JIZ: Bocro6ofinnr I.C., Karr,rincma H.I. crocoBHo Mo)Krrueocri pearisaqii
rrpoeKTy.

Bi46yrocr o6ronopeHHs.

forocyna-nu: "3A" - 12 "yTPITIMAJWICb" - |
BWII]MJfuI:

"[IPOTITI"- 0

3alutlruru [poeKT y craryci (Ha poarnx4i> Ta Aoolpar$oBulr, crpyKrypHLIM
ui4pos4inou cninrHo 3 aBTopoM rrloAo cKJraAoBkrx [poeKTy ra Mo)KJrunocri fioro
peanisaqii.

CJTITXAJII4:
16. llpo 3arBepA)KeHH.fl rpoeKTy J\b18 <Bomepz n I{eHrp rkrMqacoBoi neperzur<n
rBapr{D) nia 01 .09.2021 rqo4o AonycKy Ao ronocyBaHHr.

BI4CTVTII4B:
MEJIbHI4IIyK M.C. - ceKperap Konrirery, BIIKJIaB slvlicr npoeKry.

BI4CTyTII4JIZ: XlecryH f.C., ,{euera C.B., Bonzneqr M.C. porrraipz ra rr,ricue

peanisaqii upoexry.
Bi46ynocr o6ronopeHrrr.

forocyna:rz: rr3Arr - 12 "YTPI4NIAIWICb" - 1

BI4PTI]]I4JWI:
3arurunru rpoeKr y craryci (Ha posrnr4b Ta Aoorp roBarr4 crpyKTypHI4M
ni4pos4inou cninrHo 3 aBropoM rrloAo posvripin ra rvricqx po3rarrryBalnns. nomepin.

f orona Koop4uuarlifi noro rouirery
3 rrr{TaHb BrrpoBaAXeHHt
rpoMaAcbKoro 6ro4xery

Cerperap Koop4unaqifi uoro rorvrirery
3 [r4TaHb BrrpoBaA)KeHHt

rporvraAcE Koro 6ro4Nery

"[IPOT?I"- 0

Ceprift reHEfA

Murona MEJIbHI4ITK


