
ПРОТОКОЛ
засідання Комісії з питань Бюджету участі

16.09.2020р.

Головував:
Пустовіт В.Є. — заступник міського голови, голова комісії з питань Бюджету 
участі.
Присутні:
Гребенюк Д.М. -  начальник управління економіки, секретар Комісії;

Члени Комісії:
Голушко О.І. -  начальник фінансового управління;
Шкарін С.І. — в.о. начальника управління житлово-комунального господарства; 
Сергейко Н.О. -  начальник управління освіти;
Фатун І.М. -  начальник відділу культури та туризму;
Сокульська О.Ф. -  завідувач сектору молоді;
Альоша В.М. -  директор Міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт 
для всіх»;
Трегуб 0.10. — голова правління громадської організації «Товариство допомоги 
особам з інвалідністю «Турбота»;
Москаленко Г.О. -  голова громадської організації «Сила інтелекту»;
Пустобород С.В. -  заступник головного бухгалтера Шосткинського інституту 
СумДУ;
Ткаченко Н.В. -  економіст І категорії КНП «Шосткинська центральна районна 
лікарня».

Порядок денний

Про оцінку проектів та прийняття рішення щодо виставлення їх на голосування. 

Виступили:
ГІустовіт В.Є. -  вступне слово.

Гребенюк Д.М. -  проінформувала щодо поданих на реалізацію у 2021 році проектів 
Бюджету участі, звітів про аналіз відповідності проектів законодавству та 
можливості його реалізації, які надані відповідальними структурними
підрозділами.

Вирішили:

1. Прийняти до відома інформацію начальник управління економіки Гребенюк 
Д.М. щодо поданих на реалізацію у 2021 році проектів Бюджету участі, звітів про 
аналіз відповідності проектів законодавству та можливості його реалізації, які 
надані відповідальними структурними підрозділами.

2. Винести на розгляд наступної комісії з питань Бюджету участі та 
врегулювати питання з відділом містобудування та архітектури проект:



- «Упорядкування пішохідної зони (вул. Садовий бульвар, 9 до вул. 
Знаменська)» (№1).

3. Управлінню житлово-комунального господарства надати детальні 
обґрунтування бюджету проекту (вартості обладнання та виконання робіт) та 
винести на розгляд наступної комісії з питань Бюджету участі проект:

- «Безпечні пішохідні переходи в центрі міста» (№2).

4. Направити на доопрацювання та винести на розгляд наступної комісії з 
питань Бюджету участі проекти:

- «Інклюзивна театральна арт-студія «Калейдоскоп» (№3) та «Комплексні 
послуги особам з інвалідністю» (№12) (відповідно пункту 9.8 рекомендувати 
авторам їх об’єднати).

- «Освітлення центрального перехрестя міста» (№4) (доопрацювання по 
бюджету проекту за звітом відповідального структурного підрозділу).

- «Встановлення кондиціонерів у пологовому відділенні ЦРЛ» (№5).
- «Встановлення лавок паркових вздовж центральних вулиць міста» (№6).
- «Нові парти для ШНВК» (№7) (доопрацювання по бюджету проекту за звітом 

відповідального структурного підрозділу).
- «Реставрація пам’ятника Воїнам-визволителям міста Шостка у 1943 році»

(№ 8).
- «Кінотеатр під відкритим небом» (№9) (доопрацювання в частині 

запровадження проекту, Положення про бюджетування передбачає сферу 
реалізації проекту по м. Шостка; також необхідно звернути увагу на те, що 
публічна демонстрація та розповсюдження відео- та кінопродукції потребує 
офіційного отримання дозволу згідно законодавства).

- «Шафи для школи» (№13) (доопрацювання по бюджету проекту за звітом 
відповідального структурного підрозділу).
«Створення арт-простору в Садовому мікрорайоні м. Шостка» (№16) ) 
(доопрацювання по бюджету проекту за звітом відповідального структурного 
підрозділу).

- «Культурний центр в селі Погребки» (№18).
- «Причал в селі Погребки» (№19).

5. Допустити до голосування проекти:

«Бібліотека -  простір для родини» (№ 10)
«за» - 10.
«проти» - немає.
«утримались»- 1.

«Фотозона біля залу урочистих подій» (№15)
«за» - 10.
«проти» - 1.
«утримались» - немає.

6. Відмовити у допуску до голосування проекти:



«Еко-смітники «Собача вбиральня» (№11)
«за» - 4.
«проти» - 5.

«Майданчик для вигулу та дресирування собак» (№14) 
«за» - немає.
«проти» -11.
«утримались» - немає.

«Громадська освіта -  основа успішної громади» (№17) 
«за» - немає.
«проти» -11.
«утримались» - немає.

«Архітектурна клумба біля Школи мистецтв» (№20) 
«за» - немає.
«проти» -11.
«утримались» - немає.

Голова Комісії з питань Бюджету участі 

Секретар Комісії з питань Бюджету участі

В. Пустовіт 

Д. Гребенюк


