
ПРОТОКОЛ №3001-ПТ-3-21 
засідання Координаційного комітету з питань впровадження громадського 

бюджету 

 

 

 28.09.2021 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: 11 членів комітету. 

Відсутні:   5 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. Воскобойник І.С. (прийшов о 17:50) 

6. Годунок Р.В. 

7. Грекова Л.І. 

8. Денега Ю.С. 

9. Котельник С.М. 

10. Маєвський А.С. 

11. Цьомах О.В. 

 

Відсутні: 

1. Волинець М.С. 

2. Квас О.М. 

3. Камінська Н.І. 

4. Сокол С.В. 

5. Рубець Д.В. 

 

Взяли участь у засіданні: 

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

виконавчого комітету; 

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

комітету ; 

Власова О.В. – начальник  відділу земельних ресурсів виконавчого комітету; 
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Катрук А.В. – начальник відділу будівництва департаменту житлово-

комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету; 

Павлусь Л.І. – головний спеціаліст організаційного відділу; 

Шершень Я.І. – провідний спеціаліст відділу екологічного контролю;  

Саворона І.В. – депутат Вараської міської ради; 

Алєксєєнко О.П.– автор проєкту; 

Касянчик Н.С. – автор проєкту; 

Клімук Н.О. – автор проєкту; 

Жукова В.М. – автор проєкту; 

Ткачук С.М. – автор проєкту; 

Карпенко В.В. – автор проєкту; 

Кирильчук Н.В. –автор проєкту; 

Карпач Г.К. – автор проєкту; 

Бабік В.В. – автор проєкту; 

Пашкевич С.С. – представник автора проєкту. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження проєкту №8 «Рекреаційна зона у шкільних коридорах та 

вестибюлі ПСМНЗ Вараська ДМШ» від 06.08.2021 щодо допуску до 

голосування. 

2. Про затвердження проєкту №15 «Дитячий ігровий майданчик» від 24.08.2021 

щодо допуску до голосування. 

3. Про затвердження проєкту №16 «Оновлення кухні кабінету трудового 

навчання» від 25.08.2021 щодо допуску до голосування. 

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

с.Стара Рафалівка Вараської територіальної громади» від 31.08.2021 щодо 

допуску до голосування. 

5. Про затвердження проєкту №18 «Вольєри в Центр тимчасової перетримки 

тварин» від 01.09.2021 щодо допуску до голосування. 

6. Про затвердження проєкту №19 «Розширення інноваційного   бібліотечного 

простору шляхом придбання мультитач-стола» від 03.09.2021 щодо допуску 

до голосування. 

7. Про затвердження проєкту №21 «Встановлення автоматичних зовнішніх 

дефібриляторів (АЗД) у Вараші» від 06.09.2021 щодо допуску до голосування. 

8. Про затвердження проєкту №22 «Дитячий ігровий скеледром м.Вараш» від 

06.09.2021 щодо допуску до голосування. 

9. Про затвердження проєкту №23 «Встановлення тенісних столів на  території 

парку культури та відпочинку міста Вараш» від 06.09.2021 щодо допуску до 

голосування. 

10. Про затвердження проєкту №31 «Кімната сімейного читання у Вараській 

міській бібліотеці для дітей» від 10.09.2021 щодо допуску до голосування. 

11. Про затвердження проєкту №38 «БібліоХаб – мультимедійний простір в 

бібліотеці» від 14.09.2021 щодо допуску до голосування. 

12. Про затвердження проєкту №51 «Мобільна сцена для проведення заходів на 

відкритому повітрі» від 14.09.2021 щодо допуску до голосування. 

13. Про затвердження проєкту №52 «Прокат дитячих та дорослих      велосипедів, 

самокатів, машинок» від 14.09.2021 щодо допуску до голосування. 
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СЛУХАЛИ: 

1. Про затвердження проєкту №8 «Рекреаційна зона у шкільних коридорах та 

вестибюлі ПСМНЗ Вараська ДМШ» 06.08.2021 щодо допуску до голосування. 
 

ВИСТУПИВ:  

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

Відбулось обговорення. 

 

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

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні» 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про затвердження проєкту №15 «Дитячий ігровий майданчик» від 24.08.2021 

щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Денега Ю.С., Будь К.М., Денега С.В. стосовно внесення змін до 

кошторису проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

Прийшов член Координаційного комітету Воскобойник І.С. 

 

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

ВИРІШИЛИ:  

Залишити проєкт у статусі «на розгляді» та доопрацювати кошторис 

структурним підрозділом спільно з автором проєкту. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про затвердження проєкту №16 «Оновлення кухні кабінету трудового 

навчання» від 25.08.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

М. МЕЛЬНИЧУК - секретар Комітету, виклав зміст проєкту. 

 

ВИСТУПИЛИ: Клімук Н.О., Денега С.В., Маєвський А.С. стосовно кошторису 

проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

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

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні». 
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СЛУХАЛИ: 

4. 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., Денега С.В., Катрук А.В., Будь К.М., 

Маєвськицй А.С, Котельник С.М. стосовно кошторису проєкту та його 

реалізації. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували:     "ЗА" – 11,  "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 №18 «Вольєри в Центр тимчасової перетримки 

тварин» від 01.09.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

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

Відбулось обговорення. 

 

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

ВИРІШИЛИ: 

Перевести у статус «на голосуванні».  

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про затвердження проєкту №19 «Розширення інноваційного   бібліотечного 

простору шляхом придбання мультитач-стола» від 03.09.2021 щодо допуску 

до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

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

 

ВИСЛУПИЛИ: Денега С.В., Маєвський А.С., Будь К.М., Воскобойник І.С., щодо 

реалізації проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували:     "ЗА" – 10  "УТРИМАЛИСЬ" - 1     "ПРОТИ"- 0 

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні». 
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СЛУХАЛИ: 

7. Про затвердження проєкту №21 «Встановлення автоматичних зовнішніх 

дефібриляторів (АЗД) у Вараші» від 06.09.2021 щодо допуску до голосування 

 

ВИСТУПИВ: 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Поймінов І.В., Годунок В.В., Будь К.М., Денега С.В., 

Маєвський А.С., Воскобойник І.С. стосовно місця реалізації, зберігання та 

використання АЗД. 

Відбулось обговорення. 

 

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

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні». 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про затвердження проєкту №22 «Дитячий ігровий скеледром м.Вараш» від 

06.09.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

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

структурного підрозділу. 

 

ВИСТУПИЛИ: Карпенко В.В., Годунок В.В., Будь К.М., Денега С.В., 

Маєвський А.С., Воскобойник І.С. щодо реалізації проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

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

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні». 

 

СЛУХАЛИ: 

9. Про затвердження проєкту №23 «Встановлення тенісних столів на  території 

парку культури та відпочинку міста Вараш» від 06.09.2021 щодо допуску до 

голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Саворона І.В., Карпенко В.В., Петрович Н.Г., Денега С.В., 

Маєвський А.С., Воскобойник І.С. стосовно місця реалізації проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

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

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні». 
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СЛУХАЛИ: 

10.  Про затвердження проєкту №31 «Кімната сімейного читання у Вараській 

міській бібліотеці для дітей» від 10.09.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Кирильчук Н.В., Денега С.В., Воскобойник І.С., Петрович Н.Г., 

Баловіна Н.В. щодо реалізації проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували:     "ЗА" - 9  "УТРИМАЛИСЬ" - 2    "ПРОТИ"- 0 

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні». 

 

СЛУХАЛИ: 

11. Про затвердження проєкту №38 «БібліоХаб – мультимедійний простір в 

бібліотеці» від 14.09.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Карпач Г.К., Петрович Н.Г., Денега С.В., Маєвський А.С., 

Воскобойник І.С., Баловіна Н.В. стосовно змін у кошторисі. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували:     "ЗА" - 10  "УТРИМАЛИСЬ" - 1      "ПРОТИ"- 0 

ВИРІШИЛИ:  

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

 

СЛУХАЛИ: 

12. Про затвердження проєкту №51 «Мобільна сцена для проведення заходів на 

відкритому повітрі» від 14.09.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Бабік В.В., Петрович Н.Г. щодо реалізації проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

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

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні». 
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CJTYXAJIZ:
13.flpo 3arBepAXeHHrI npoeKry J\b52 <<llporar ALrrflLrkrxra AopocJrr4x nenocnne4in,

caNaoraris, MarrrlrHon> ei4 14.09.2021 qoAo AorrycKy Ao ronocyBaHHf,.
BZCTVTII4B:
MEJIbHZITK M.C. - ceKperap Konairery, BzKJraB guicr rpoeKTy.

BWCTVTWIM: ,{enera C.B., Canopona I.B., KapueHKo B.B. crocoBHo ai4noni4nocri
upoeKTy Ao rrono)KeHrur npo rpoMa4cntrl.lflr 6roAxer Bapacrxoi MTf.
Bi46ynocr o6roeopeHH.f, .

forocynanz: "3A" . 10 "yTPI4MAMCb' - I "[IPOTITI"- 0
BI,PII]MIfuI:
flepeeecru y craryc <siAX eHo), ocrcimr<z [poeKT cynepequrb rroJro)KeHHrc rrpo

lpoMaAcbrzfi 6ro4xer Bapacmoi MTf.

fonosa Koop4znaqifinoro rorvrirery
3 rrlrTaHb BrrpoBaAxeHHt

lpoMaAcbKoro 6ro4xery

Ceprifi reHEfA

Cerperap Koop4znaqil4Horo rorurirery
3 rrkrTaHb BrrpoBaAXeHHt

lpoMaAcbr<bro 6ro4xery

MEJIbHZITVK


