Протокол №1
Засідання Координаційної ради з питань громадського бюджету
(бюджету участі) Володимир-Волинської міської територіальної громади
м. Володимир
ПРИСУТНІ:

17.05.2022 року
Члени Координаційної ради:
заступник начальника управління інфраструктури
виконавчого комітету міської ради
депутат міської ради, член постійної комісії з
питань освіти, науки, культури, туризму,
молодіжної політики, спорту і міжнародного
співробітництва
член громадської організації "Центр ділових
ініціатив - Володимир"
начальник відділу економічного розвитку,
проєктної діяльності та інвестицій виконавчого
комітету міської ради
член громадської організації "Центр новий
Володимир"
начальник Володимир-Волинського районного
управління
головного
управління
Держпродспоживслужби у Волинській області
керуючий справами виконавчого комітету міської
ради
безробітний

Мамалига Сергій
Олексійович
Горошкевич Роман
Володимирович

-

Кулікова Лариса
Володимирівна
Куран Наталія Миколаївна

-

Лебедь Ярослава
Олександрівна
Лозовицька Надія
Сергіївна

-

Лошенюк Ірина Панасівна

-

Папін Володимир
Миколайович
Томашук Ірина Григорівна

-

Шейчук Тетяна
Миколаївна

-

начальник бюджетного відділу управління
бюджету та фінансів виконавчого комітету
міської ради
староста

-

член громадської організації "Альтаїр 777"
пенсіонерка
ПП "КіоПак"

-

підприємець

-

староста

-

-

-

-

ВІДСУТНІ:
Біянов Олексій Іванович
Боровець Марія Павлівна
Герасимюк Роман
Васильович
Митошоп Наталія
Степанівна
Самчук Андрій Петрович

Запрошені
Юзефович Сергій Богданович
Присутні автори проєктів
Ковальчук Ірина Сергіївна
Назарова Валентина Володимирівна
Усього присутні 10 членів координаційної ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про заслуховування звіту про стан реалізації проєктів-переможців бюджету
участі 2020 року.
2. Про заслуховування звіту про стан реалізації проєктів-переможців бюджету
участі 2021 року.
3. Про проведення бюджету участі у 2022 році.
4. Різне.
СЛУХАЛИ:
Лошенюк І.П., яка повідомила, що на засіданні присутні 10 членів Координаційної
ради з питань громадського бюджету (бюджету участі), тому засідання вважається
чинним. Проінформувала присутніх про основні питання порядку денного та
поставила його на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 10 чол., Проти - 0 чол., Утрималось - 0 чол., Не голосували - 0 чол.
ВИРІШИЛИ: питання порядку денного підтримати.
По першому питанню:
СЛУХАЛИ:
Куран Н.М., яка нагадала присутнім, що переможцями громадського бюджету 2020
року стали 9 проєктів. З них 6 реалізовано в повному обсязі, 1 частково реалізований,
а 2 нереалізованих в рамках бюджету участі у зв'язку зі збільшенням їхньої вартості.
Зауважила, що втілення ідей авторів нереалізованих проєктів заплановано за рахунок
місцевого бюджету, але призупинено у зв'язку з введенням воєнного стану.
Інформація про стан реалізації проєктів-переможців 2020 року додається.
№
проє
кту

Назва проєкту

Автор
проєкту

10
Реалі
зован
ий

Парк інтелектуального
відпочинку “Легенди
Володимира”

О.Стемко
вський

15

«Створення
символічної
архітектурноприродної композиції
біля пологового
будинку»

З.Гузь

260 857

184 900

Відділ
охорони
здоров'я
та
медичног
о
забезпече
ння

9

Велотрек ЕКСТРІМ

В.
Сєргєєва

451 311

-

Управлін
ня
інфрастру
ктури

-

Всього

-

1 212 118

593 900

-

3

великі

Бюджет
проєкту,
грн

Викорис
Виконав
тано
ець
коштів,
грн
Великі проєкти
499 950
409 000
Управлін
ня з
гуманітар
них
питань

Стан реалізації проєкту

В межах проєкту придбано та
встановлено у сквері біля історичного
музею ім. О.Дверницького оригінальні
скульптури-топіари у вигляді
визначних постатей древнього
Володимира
Проєкт реалізований частково.
Скульптура долонь встановлена.
Висадження вічнозеленого дерева
ніваки з гірської сосни у 2021р.
здійснити не вдалося по причині
настання несприятливих погодних
умов. Подано бюджетний запит на
виділення коштів для придбання
дерева, ґрунту та добрив, але у зв'язку
з введенням воєнного стану
кошти не виділялись
Проєкт передбачав облаштування
спортивного об'єкта відкритого типу
для різновікових груп населення, які
займаються екстремальною велоїздою
у парку «Слов’янський». Проєкт
нереалізований в рамках бюджету
участі у зв'язку зі збільшенням його
вартості. Проте, у запланованому
капітальному ремонті дитячого
майданчика в парку "Слов'янський"
передбачено облаштування
мультифункціонального майданчику,
одним з елементів якого стане
велотрек або памп-трек.
-

проєкти
Малі проєкти
38 857
34 670

2
Реалі
зован
ий

«Надійна
велопарковка у парку
«Слов’янський»

І.
Пикалюк

7
Реалі
зован
ий
17
Реалі
зован
ий
22
Реалі
зован
ий
21
Реалі
зован
ий

Безпечні пішохідні
переходи

М.
Клим’юк

99 110

99 108

Різдвяна феєрія на
головній площі міста

Н.Панас

100 000

93 915

Квітучі дерева на вул.
Луцькій та
Драгоманова

К.Гнатюк

99 000

98 980

«Капітошка» дитячий майданчик на
перехресті вул.
Гагаріна та вул.
Луцькій
Центральна зупинка
майбутнього

Т.Гущик

99 000

91 900

Г.
Радкевич

99 887

-

Управлін
ня
інфрастру
ктури

-

535 854

418 573

-

Проєкт передбачав капітальний ремонт
та облаштування сучасної зупинки
громадського транспорту з підсвіткою
та автономною зарядкою для
телефонів по вул Ковельській,42.
Проєкт нереалізований в рамках
бюджету участі у зв'язку зі
збільшенням його вартості. Разом з
тим, проведено тендерну процедуру
закупівлі на капітальний ремонт
зупинки по вул. Ковельська, 42 за
кошти місцевого бюджету та
підписаний договір з підрядником.
Проте, через введення воєнного стану
оплата на сьогоднішній день
неможлива
-

-

1 747 972

1 012 473

-

-

16

-

Всього
6
малих
проєктів
Всього 9 проєктів

Управлін
ня
інфрастру
ктури
Управлін
ня
інфрастру
ктури
Управлін
ня
інфрастру
ктури
Управлін
ня
інфрастру
ктури
Управлін
ня
інфрастру
ктури

В межах проєкту придбано та
встановлено 2 велопарковки на 5
паркувальних місць кожна, 4 квіткові
горщики з термочашами та камеру
відеоспостереження біля центрального
входу в парк «Слов’янський»
В межах проєкту придбано та
встановлено ростові фігури на
пішохідних переходах з двох сторін
біля шкіл №1, №3 та №5
Придбано та встановлено каркасні
світлодіодні конструкції (сім’я оленів
та тунель) на головній площі міста у
період новорічно-різдвяних свят.
Придбано та висаджено 25 сакур в
парку "Риловиця" та навпроти парку
вздовж вулиці Луцької, а також 11
сакур на вул. Драгоманова
Придбано та встановлено комплект
елементів дитячого майданчика в
зеленій зоні по вул. Луцькій, 174

ВИСТУПИЛИ:
Кулікова Л.В., яка зауважила, що на встановленій велопарковці біля центрального
входу в парк " Слов'янський" дуже часто відсутні велосипедні засоби, що ставить під
сумнів доцільність її встановлення в цьому місці.
Куран Н.М., яка запропонувала розглянути можливість перенесення велопарковки в
середину парку спільно з управлінням інфраструктури виконавчого комітету міської
ради та за погодженням з автором проєкту.
Лебідь Я.О., яка запропонувала встановити вказівник, який інформуватиме, що за
даною велопарковкою ведеться відеоспостереження. Це надасть можливість
велолюбителям бути впевненими в безпеці своїх двоколісних засобів, і , як наслідок,
частіше користуватися велопарковкою.
Томашук І.Г., яка підтримала пропозицію встановити вказівник, та, в разі подальшої
відсутності попиту на цю велопарковку, розглянути можливість її перенесення.
Кулікова Л.В., яка запитала, чому композиція біля пологового будинку встановлена
так низько і чи не буде в подальшому часто забруднюватись.
Юзефович С.Б., який відповів, що згідно з ідеєю автора проєкту, фігура долонь мала
бути встановлена на рівні з землею.
Кулікова Л.В., яка запитала про рослину, яка зараз росте в середині композиції.
Юзефович С.Б., який відповів, що кущ ріс в цьому місці ще до встановлення
композиції і мав бути викопаний в разі придбання запланованого проєктом
вічнозеленого дерева ніваки з гірської сосни. Проте, так як дерево не встигли

придбати та посадити в 2021 році через настання несприятливих погодних умов,
даний кущ вирішили залишити.
Куран Н.М., яка запропонувала управлінню інфраструктури звернутися до
працівників КП "Троянда" та привести цей кущ до належного вигляду.
Кулікова Л.В., яка запитала, чи подавався бюджетний запит по капітальному
ремонту дитячого майданчику в парку "Слов'янський", одним з елементів якого має
стати велотрек або памп-трек.
Мамалига С.О., який відповів, що подано бюджетний запит на виготовлення ПКД
щодо проведення капітального ремонту дитячого майданчику.
ВИРІШИЛИ: в ході обговорення було вирішено звіт про стан реалізації проєктівпереможців бюджету участі 2020 року взяти до уваги. Крім того, вирішили
рекомендувати управлінню інфраструктури встановити вказівник біля центрального
входу у парк "Слов'янський" щодо наявності відеоспостереження та обговорити з
автором можливість перенесення велопарковки, а також привести до ладу рослину,
яка росте в середині архітектурно-природної композиції біля пологового будинку.
По другому питанню:
СЛУХАЛИ:
1. Куран Н.М., яка проінформувала присутніх щодо стану реалізації проєктівпереможців бюджету участі 2021 року. Зауважила, що реалізація розпочалася лише по
одному проєкту бюджету участі - "Тренажери - запорука здоров'я дітей та дорослих",
по всім іншим проєктам-переможцям реалізація ще не розпочата.
Інформація щодо стану реалізації проєктів додається.
№
проє
кту

Назва проєкту

Короткий опис проєкту

13

"Тренажери запорука
здоров'я дітей
та дорослих"

Проєкт передбачає
створення сучасного
тренажерного майданчика
на території ВолодимирВолинської гімназії
ім. О. Цинкаловського.

1

"Батутний
парк"

-

Всього 2
великі
проєкти

Проєкт передбачає
облаштування дитячого
майданчика в зеленій зоні
по вул. Луцькій, 174
шляхом встановлення 5
вуличних батутів.
-

7

"Чистий двір"

12

"Встановлення
постаменту на
кладовищі
у селі "Ласків"

4

"Популяризаці

Проєкт передбачає
впорядкування публічного
простору по вулиці
Академіка Глушкова
шляхом облаштування
сучасного майданчика
для збору сміття та
паркомісць.
Проєкт передбачає заміну
старого постаменту для
обряду прощання з
померлими на кладовищі у
селі Ласків на новий, із
сучасних будівельних
матеріалів, так як існуючий
постамент знаходиться в
аварійному та
непридатному для
використання стані.
Проєкт передбачає

Автор
проєкту

Бюджет
проєкту,
грн

Великі проєкти
В. Назарова 699 000

Виконавец
ь

Стан реалізації проєкту

Управління
з
гуманітарн
их питань

Проведено аукціон
закупівлі вуличних
тренажерів та послуги
встановлення тренажерів,
підписані договори з
підрядниками. Оплата за
договорами буде після
закінчення воєнного стану
Реалізація проєкту не
розпочата

Р.
Горошкеви
ч

700 000

Управління
інфраструк
тури

-

1 399 000

-

-

Управління
інфраструк
тури

Реалізація проєкту не
розпочата

Малі проєкти
Г.Радкевич 153 070

Т.Шейчук

199 000

Управління
інфраструк
тури

Реалізація проєкту не
розпочата

І. Загайчук

181 500

Управління

Реалізація проєкту не

я логотипу
міста через
встановлення
святкових
інсталяцій"

14

"Віртуальний
3D тур містом"

-

Всього
4 малі
проєкти
Всього
6 проєктів

-

встановлення 15
світлодіодних кронштейнів
на території частини вулиці
Ковельської (від вул.
Незалежності до центру),
Устилузької (від центру до
кафе «Маяк») та Луцької
(від центру до вул.
Гайдамацької).
Проєкт передбачає
популяризацію
туристичного потенціалу
міста шляхом створення
віртуального 3D туру, що
надасть змогу користувачу
пізнати місто з будь-якої
точки світу.
-

-

інфраструк
тури

розпочата

І.
Ковальчук

159 500

Відділ
міжнародн
ої
діяльності
та туризму

Реалізація проєкту не
розпочата

-

693 070

-

-

-

2 092 070

-

-

ВИСТУПИЛИ:
Лошенюк І.П., яка проінформувала, що після набрання чинності Постанови Кабінету
Міністрів України №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання
повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах
воєнного стану", виникли проблеми з проведенням капітальних та поточних видатків
Державною казначейською службою". Внесла пропозицію відтермінувати реалізацію
проєктів-переможців 2021 року до закінчення воєнного стану та відновлення
можливості проведення капітальних та поточних видатків.
Назарова В.В., яка проінформувала, що реалізація проєкту "Тренажери - запорука
здоров'я дітей та дорослих" розпочалася у лютому 2022р. Проведено аукціон
закупівлі вуличних тренажерів та послуги їх встановлення, підписані договори з
підрядниками, тренажери готові до встановлення. Запитала, яким чином можна
розрахуватися з підрядниками, щоб завершити реалізацію проєкту.
Томашук І.Г., яка запропонувала профінансувати придбання тренажерів та їх
встановлення в межах проєкту та завершити реалізацію по мірі проведення коштів
Державною казначейською службою.
ВИРІШИЛИ: в ході обговорення було вирішено звіт про стан реалізації проєктівпереможців бюджету участі 2021 року взяти до уваги. Крім того, вирішили
рекомендувати управлінню з гуманітарних питань закінчити реалізацію проєкту
"Тренажери - запорука здоров'я дітей та дорослих" по мірі проведення коштів
Державною казначейською службою. Реалізацію інших проєктів-переможців
бюджету участі 2021 року розпочати після відновлення можливості проведення
коштів.
По третьому питанню:
СЛУХАЛИ:
Лошенюк І.П., яка проінформувала, що згідно Положення про громадський бюджет
(бюджет участі) Володимир-Волинської міської територіальної громади терміни
подачі проєктів з 01 по 30 травня 2022 року. Зауважила, що з метою удосконалення
механізму проведення громадського бюджету, планується внесення змін до
Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Володимир-Волинської МТГ.
Проте, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України, процес підготовки
пропозицій призупинився. Запропонувала розглянути можливість проведення
громадського бюджету у 2022 році.

