
ПРОТОКОЛ №3001-ПТ-6-21 
засідання Координаційного комітету з питань впровадження 

громадського бюджету 

 

 

 21.10.2021 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. Годунок Р.В. 

8. Денега Ю.С. 

9. Камінська Н.І.  

10. Маєвський А.С. 

 

 

Відсутні: 

1. Воскобойник І.С.  

2. Квас О.М. 

3. Котельник С.М. 

4. Сокол С.В. 

5. Рубець Д.В. 

6. Цьомах О.В. 

 

 

 

  

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


Взяли участь у засіданні: 

Шевчук В.В. – заступник начальника управління освіти; 

Павлусь Л.І. – головний спеціаліст організаційного відділу; 

Шершень Я.І. – провідний спеціаліст організаційного відділу;  

Голуб Т.– представник автора проєкту; 

Талах С.Г. – автор проєкту; 

Петрук А.І.– автор проєкту; 

Маркевич Т.В. – автор проєкту; 

Пашко Р.Ф. – автор проєкту; 

Поліщук П.С. – автор проєкту; 

Ганюшкіна Н.В. – автор проєкту; 

Булан О.О. – автор проєкту; 

Горегляд Я.І. – автор проєкту. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

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

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

голосування. 

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

від 14.09.2021 щодо допуску до голосування. 

3. Про затвердження проєкту №45 «Облаштування піднятого 

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

14.09.2021 щодо допуску до голосування. 

4. Про затвердження проєкту №48 «Майданчик для вигулу та 

дресування собак» від 14.09.2021 щодо допуску до голосування. 

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

14.09.2021 щодо допуску до голосування. 

6. Про затвердження проєкту №32 «Шкільна їдальня – територія 

комфорту. Сопачівський ліцей» від 10.09.2021 щодо допуску до 

голосування. 

7. Про затвердження проєкту №33 «Всеукраїнський мистецький 

графіті-фестиваль ALARM Graffiti Festival в місті Вараш» від 

11.09.2021 щодо допуску до голосування. 

8. Про затвердження проєкту №34 «Лінгафонний кабінет у Вараському 

ліцеї №3» від 13.09.2021 щодо допуску до голосування. 

9. Про затвердження проєкту №37 «Спортивний майданчик для занять 

на свіжому повітрі. Вараська гімназія» від 13.09.2021 щодо допуску 

до голосування. 

10. Про затвердження проєкту №40 «Все починається з малого. Система 

сортування сміття» від 14.09.2021 щодо допуску до голосування. 

11. Про затвердження проєкту №41 «"На крилах миру": облаштування 

місця вшанування пам'яті загиблих випускників в зоні ООС» від 

14.09.2021 щодо допуску до голосування. 

12. Про затвердження проєкту №43 «Футбольний майданчик 

с.Мульчиці» від 14.09.2021 щодо допуску до голосування. 



13. Про затвердження проєкту №46 «Соляна кімната. Старорафалівська 

гімназія» від 14.09.2021 щодо допуску до голосування. 

14. Про затвердження проєкту №47 «Підтримка та розвиток 

танцювального руху «ШансLEND». Вараський ліцей №4» від 

14.09.2021 щодо допуску до голосування. 

15. Про затвердження проєкту №49 «Сучасному ліцею - сучасна 

бібліотека». Вараський ліцей №2 від 14.09.2021 щодо допуску до 

голосування. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. 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. 

Відбулось обговорення. 

 

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

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні» 

 

СЛУХАЛИ: 

2. 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., Волинець М.С., Будь К.М., Маєвський А.С., 

Баловіна Н.В., Годунок Р.В. стосовно реалізації проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

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

ВИРІШИЛИ:  

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

 

СЛУХАЛИ: 

3. 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. 

 



ВИСТУПИЛИ: Поліщук П.С., Денега С.В., стосовно місця реалізації проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

 

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

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні». 

 

СЛУХАЛИ: 

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

собак» від 14.09.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИЛА:  

ШЕРШЕНЬ Я.І. – виклала зміст проєкту. 

 

ВИСТУПИЛИ: Денега С.В., Ганюшкіна Н.В., Волинець М.С., Маєвський А.С. 

стосовно місця реалізації проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

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

ВИРІШИЛИ: 

Перевести у статус «на голосуванні». 

 

СЛУХАЛИ: 

5. 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., Дашковський О.О., Будь К.М., Маєвський А.С., 

Волинець М.С. стосовно місця реалізації проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

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

ВИРІШИЛИ: 

Перевести у статус «на голосуванні».  

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про затвердження проєкту №32 «Шкільна їдальня – територія комфорту. 

Сопачівський ліцей» від 10.09.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИЛА:  

ШЕРШЕНЬ Я.І. – виклала зміст проєкту. 

Відбулось обговорення. 



 

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

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні». 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про затвердження проєкту №33 «Всеукраїнський мистецький графіті-

фестиваль ALARM Graffiti Festival в місті Вараш» від 11.09.2021 щодо 

допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИЛА:  

ШЕРШЕНЬ Я.І. – виклала зміст проєкту. 

 

ВИСТУПИЛИ: Денега С.В., Маркевич Т.В., Маєвський А.С., Волинець М.С., 

Будь К.М., Камінська Н.І. стосовно реалізації проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

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

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні». 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про затвердження проєкту №34 «Лінгафонний кабінет у Вараському ліцеї 

№3» від 13.09.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИЛА:  

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

Відбулось обговорення. 

 

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

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні». 

 

СЛУХАЛИ: 

9. Про затвердження проєкту №37 «Спортивний майданчик для занять на 

свіжому повітрі. Вараська гімназія» від 13.09.2021 щодо допуску до 

голосування. 

 

ВИСТУПИЛА:  

ШЕРШЕНЬ Я.І. – виклала зміст проєкту. 

 

ВИСТУПИЛИ: Денега С.В., Шевчук В.В., Баловіна Н.В., Будь К.М. стосовно 

кошторису проєкту. 

Відбулось обговорення. 



 

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

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні». 

 

СЛУХАЛИ: 

10.  Про затвердження проєкту №40 «Все починається з малого. Система 

сортування сміття» від 14.09.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИЛА:  

ШЕРШЕНЬ Я.І. – виклала зміст проєкту. 

 

ВИСТУПИЛИ: Денега С.В., Булан О.О., Волинець М.С., Маєвський А.С.,  

Будь К.М., Баловіна Н.В. стосовно 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 №41 «"На крилах миру": облаштування місця 

вшанування пам'яті загиблих випускників в зоні ООС» від 14.09.2021 щодо 

допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИЛА:  

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

 

ВИСТУПИЛИ: Денега С.В., Пашко Р.Ф., Маєвський А.С., Волинець М.С. 

щодо уточнення проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

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

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні». 

 

СЛУХАЛИ: 

12. Про затвердження проєкту №43 «Футбольний майданчик с.Мульчиці» від 

14.09.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИЛА:  

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

 

ВИСТУПИЛИ: Денега С.В., Шевчук В.В., Волинець М.С. стосовно реалізації 

проєкту. 



Відбулось обговорення. 

 

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

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні». 

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про затвердження проєкту №46 «Соляна кімната. Старорафалівська 

гімназія» від 14.09.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИЛА:  

ШЕРШЕНЬ Я.І. – виклала зміст проєкту.  

 

ВИСТУПИЛИ: Денега С.В., Шевчук В.В., Бортник Т.М., Маєвський А.С., 

Волинець М.С., Будь К.М., Павлусь Л.І., Баловіна Н.В. стосовно місця  

реалізації проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

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

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «відхилено», оскільки даний проєкт неможливо 

реалізувати. 

 

СЛУХАЛИ: 

14. Про затвердження проєкту №47 «Підтримка та розвиток танцювального 

руху «ШансLEND». Вараський ліцей №4» від 14.09.2021 щодо допуску до 

голосування. 

 

ВИСТУПИЛА:  

ШЕРШЕНЬ Я.І. – виклала зміст проєкту.  

 

ВИСТУПИЛИ: Денега С.В., Шевчук В.В., Петрук А.І., Будь К.М. щодо 

уточнення проєкту. 

Відбулось обговорення. 

 

 

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

ВИРІШИЛИ:  

Перевести у статус «на голосуванні». 

 

СЛУХАЛИ: 

15. Про затвердження проєкту №49 «Сучасному ліцею - сучасна бібліотека». 

Вараський ліцей №2 від 14.09.2021 щодо допуску до голосування. 

 

ВИСТУПИЛА:  



ШЕРШЕНЬ Я.І. – виклала зміст проєкту.  

 

ВИСТУПИЛИ: Денега С.В., Горегляд Я.І., Будь К.М., Волинець М.С. стосовно 

реалізації 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 
 


