
ПРОТОКОЛ №3001-ПТ-4-21 
засідання Координаційного комітету з питань впровадження громадського 

бюджету 

 

 

 06.10.2021 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: 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. Годунок Р.В. 

6. Грекова Л.І. 

7. Денега Ю.С. 

8. Котельник С.М. (прийшов о 17:40) 

9. Камінська Н.І.  

10. Маєвський А.С. 

11. Рубець Д.В. 

 

Відсутні: 
1. Волинець М.С. 

2. Воскобойник І.С.  

3. Квас О.М. 

4. Сокол С.В. 

5. Цьомах О.В. 

 

Взяли участь у засіданні: 

Ільницький В.С.– начальник відділу архітектури та містобудування 

виконавчого комітету ; 

Головач Н.В. – головний спеціаліст  відділу земельних ресурсів виконавчого 

комітету; 

$f8ABA0|PPVXVy¢®¡¤¡¤¡¤¡¯ 

http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14324:rr411-2021


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

комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету; 

Шевчук В.В. – заступник начальника управління освіти; 

Павлусь Л.І. – головний спеціаліст організаційного відділу; 

Шершень Я.І. – провідний спеціаліст організаційного відділу;  

Саворона І.В. – депутат Вараської міської ради; 

Руднік О.О. – староста села Більська Воля; 

Гаврилюк О.В. – староста села Собіщиці; 

Бойко В.Р.–  представник автора проєкту; 

Бабік А.М.– автор проєкту; 

Бондар Л.А.– автор проєкту. 

Килюх Д.В.– автор проєкту; 

Захарчук Д.В.– автор проєкту; 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження проєкту №2 «Перегони на ґрунтах» від 01.08.2021 щодо 

допуску до голосування. 

2. Про затвердження проєкту №3 «Триатлон в закритих приміщеннях» від 

01.08.2021 щодо допуску до голосування. 

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

04.08.2021 щодо допуску до голосування. 

4. 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. 

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

щодо допуску до голосування. 

6. Про затвердження проєкту №17 «Благоустрій території громадського парку с. 

Стара Рафалівка Вараської територіальної громади» від 31.08.2021 щодо 

допуску до голосування. 

7. Про затвердження проєкту №20 «Парк культури та дозвілля. Благоустрій 

центральної площі - візитна картка поліського села» від 03.09.2021 щодо 

допуску до голосування. 

8. Про затвердження проєкту №24 «Вуличні тренажери с.Собіщиці» від 

08.09.2021 щодо допуску до голосування. 

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

08.09.2021 щодо допуску до голосування. 

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

Мульчицького ліцею» від 08.09.2021 щодо допуску до голосування. 

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

спортивного майданчиків. м.Вараш» від 08.09.2021 щодо допуску до 

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

щодо допуску до голосування. 

13. Про затвердження проєкту №29 «Інноваційна столярна майстерня 

Вараського ліцею №1» від 09.09.2021 щодо допуску до голосування. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про затвердження проєкту №2 «Перегони на ґрунтах» від 01.08.2021 

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 №3 «Триатлон в закритих приміщеннях» від 

01.08.2021 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: 

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

від 04.08.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

М. МЕЛЬНИЧУК - секретар Комітету, виклав зміст проєкту. 

 

ВИСТУПИЛИ: Денега С.В., Камінська Н.І., Будь К.М., Ільницький В.С., Рубець 

Д.В, Павлусь Л.І. стосовно місця реалізації проєкту. 

Відбулось обговорення. 
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Прийшов член координаційного комітету Котельник С.М. 

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

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні». 

 

СЛУХАЛИ: 

4. 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., Камінська Н..І., Котельник 

С. М., Рубець Д.В., Саворона І.В., Мельничук М.С. стосовно місця реалізації 

проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

Голосували: "ЗА" – 10, "УТРИМАЛИСЬ" – 0, "ПРОТИ" – 1. 

ВИРІШИЛИ: 

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

 

СЛУХАЛИ: 

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

24.08.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

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

Відбулось обговорення. 

 

Голосували: "ЗА" – 10, "УТРИМАЛИСЬ" – 1, "ПРОТИ" – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Перевести у статус «на голосуванні».  

 

СЛУХАЛИ: 

6. 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. 

Відбулось обговорення. 

 

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

ВИРІШИЛИ:  
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Перевести у статус «на голосуванні». 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про затвердження проєкту №20 «Парк культури та дозвілля. Благоустрій 

центральної площі - візитна картка поліського села» від 03.09.2021 щодо 

допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

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

 

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

Грекова Л.І. щодо кошторису та реалізації проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

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

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні». 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про затвердження проєкту №24 «Вуличні тренажери с.Собіщиці» від 

08.09.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

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

структурного підрозділу. 

 

ВИСТУПИЛИ: Гаврилюк О.В., Денега С.В., Камінська Н.І., Катрук А.В. 

стосовно кошторису та  місця реалізації проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

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

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні». 

 

СЛУХАЛИ: 

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

від 08.09.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Захарчук Д.В., Гаврилюк О.В., Денега С.В., Камінська Н.І., 

Маєвський А.С., Шевчук В.В., Грекова Л.І., Катрук А.В. щодо місця реалізації 

проєкту. 

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

ВИРІШИЛИ:  

Залишити проєкт у статусі «на розгляді» та доопрацювати кошторис 

структурним підрозділом спільно з автором проєкту. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Мульчицького ліцею» від 08.09.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Камінська Н.І., Шевчук В.В., Грекова Л.І., Денега С.В., 

Котельник С.М., Мельничук М.С. стосовно кошторису та реалізації проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

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

ВИРІШИЛИ:  

Залишити проєкт у статусі «на розгляді» та доопрацювати кошторис 

структурним підрозділом спільно з автором проєкту. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

спортивного майданчиків. м.Вараш» від 08.09.2021 щодо допуску до 

голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

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

 

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

стосовно кошторису та місця реалізації проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

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

ВИРІШИЛИ:  

Залишити проєкт у статусі «на розгляді» та доопрацювати кошторис 

структурним підрозділом спільно з автором проєкту. 
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СЛУХАЛИ: 

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

08.09.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИВ: 

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

 

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

Котельник С.М. стосовно кошторису. 

Відбулось обговорення. 

 

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

ВИРІШИЛИ:  

Залишити проєкт у статусі «на розгляді» та доопрацювати кошторис 

структурним підрозділом спільно з автором проєкту. 

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про затвердження проєкту №29 «Інноваційна столярна майстерня 

Вараського ліцею №1» від 09.09.2021 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». 

 

 

 

Голова Координаційного комітету      Сергій ДЕНЕГА 

з питань впровадження 

громадського бюджету 

 

Секретар Координаційного комітету   Микола МЕЛЬНИЧУК 

з питань впровадження 

громадського бюджету 
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