
 
Протокол 1 

Засідання експертної групи в рамках громадського бюджету Волноваської 
міської територіальної громади на 2021 рік 

 
 

20.08.2021             14:00 зал засідань ВЦА 
      м. Волноваха 

 
Склад  експертної групи  –10 осіб 
присутні –10 
відсутні – 0 
 
ПРИСУТНІ:  
КОБЗАР Дмитро Павлович – секретар експертної групи  
 
БОРЗЕНКОВА Севіндж Махірівна 
ВЕТОШКО Людмила Юріївна 
ІВАЩЕНКО Тетяна Михайлівна 
МОСКАЛЕНКО Марина Валеріївна 
СУШКО Майя Олександрівна 
ТАРАШ Лідія Євгенівна 
ТВЕРЕЗА Яна Володимирівна 
ХАРІНА Анастасія Ігорівна 
ШПАК Ольга Мирославівна 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Обирання головуючого експертної групи 

2. Обговорення механізму реалізації проєктів за рахунок громадського бюджету 

3. Оцінка та попередній відбір проєктів 

 
СЛУХАЛИ: 
 

1. Кобзар Д.П. – пропозиція для ведення засідання експертної групи обрати головуючого 

Шпак О.М. 

ВИРІШИЛИ: Обрати головуючого засідання експертної групи  Шпак О.М.  

За – 10, проти – нема,  утримались – нема 

   2. Шпак О.М. ознайомила присутніх з Положенням про громадський бюджет Волноваської    
   міської територіальної громади. Обговорили основні  механізми реалізації проєктів в    
   рамках громадського бюджету. 
 
   3. Кобзар Д.П. доповів, що до Волноваської міської надійшов 21 проєкт та зпропонував 
здійснити їх попередній відбір на предмет відповідності вимогам Положення:    

 



 

3.1. Кобзар Д.П. Ознайомив присутніх з поданими проєктами, а саме: 

- Проєкт «Казка - перлина народної мудрості» (підстава недопущення до подальшої 

участі: п. 6.1. Положення, доступ до результатів проєкту не є загальнодоступним 

(вільним) для всіх жителів та гостей громади); 

- Проєкт «Дитячий майданчик «Крок в майбутнє» (підстава недопущення до подальшої 

участі: п. 6.2. Положення, проєкт дублює заходи, що передбачені бюджетними 

програмами організатора конкурсу на поточний бюджетний період); 

- Проєкт «Від учнівського заходу - до свідомості громади» (підстава недопущення до 

подальшої участі: п. 6.2. Положення, проєкт передбачає ремонт державного майна за 

рахунок коштів міського бюджету); 

- Проєкт «Належний стан дитячого майданчика» (підстава недопущення до подальшої 

участі: п. 6.1. Положення, доступ до результатів проєкту не є загальнодоступним 

(вільним) для всіх жителів та гостей громади); 

- Проєкт «Сучасний освітній простір» (підстава недопущення до подальшої участі: п. 

6.2. Положення, проєкт передбачає ремонт державного майна за рахунок коштів 

міського бюджету); 

- Проєкт «Пошив національних українських та грецьких костюмів для учнів Бугаського 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів» (підстава недопущення до подальшої участі: п. 6.1. Положення, 

доступ до результатів проєкту не є загальнодоступним (вільним) для всіх жителів та 

гостей громади); 

 

ВИРІШИЛИ: Зазначені проєкти не відповідають вимогам Положення про Громадський 

бюджет Волноваської міської територіальної громади та знімаються з подальшої участі 

у конкурсі. 

За – 10, проти – нема,  утримались – нема 

      3.2. Кобзар Д.П. ознайомив з проєктом «Дитячий садок - місце для ігор, спорту та 

фізичного розвитку дошкільнят»  

      ВИРІШИЛИ: Кобзарю Д.П. рекомендувати авторці проєкту до 27.08.2021 року 

відредагувати деякі пункти бюджету проєкту у відповідності до реальної кошторисної 

вартості 

 За – 10, проти – нема,  утримались – нема 

3.3. Кобзар Д.П. ознайомив з проєктом «Подрібнювач гілок тракторний (щепорез)»  

      ВИРІШИЛИ: Кобзарю Д.П. рекомендувати авторці проєкту до 27.08.2021 року 

відредагувати деякі пункти бюджету проєкту у відповідності до реальної кошторисної 

вартості. 

 За – 10, проти – нема,  утримались – нема 

3.4. Кобзар Д.П. ознайомив з проєктом «Подаруй освітлений майданчик мрії дітям»  



      ВИРІШИЛИ: Кобзарю Д.П. рекомендувати авторці проєкту до 27.08.2021 року 

відредагувати деякі пункти бюджету проєкту у відповідності до реальної кошторисної 

вартості.  

 За – 10, проти – нема,  утримались – нема 

3.5. Кобзар Д.П. ознайомив з проєктом «Будівництво електропостачання вуличного 

освітлення»  

      ВИРІШИЛИ: Кобзарю Д.П. рекомендувати авторці проєкту до 27.08.2021 року 

конкретизувати  заходи бюджету. 

 За – 10, проти – нема,  утримались – нема 

3.6. Кобзар Д.П. ознайомив з проєктом «Територія комфорту»   

      ВИРІШИЛИ: Кобзарю Д.П. рекомендувати авторці проєкту до 27.08.2021 року 

відредагувати деякі пункти бюджету проєкту у відповідності до реальної кошторисної 

вартості.  

 За – 10, проти – нема,  утримались – нема 

3.7. Кобзар Д.П. ознайомив з проєктом «Little & Big (Літл & Біг)»  

      ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт для подальшої участі у конкурсі. 

 За – 10, проти – нема,  утримались – нема 

3.8. Кобзар Д.П. ознайомив з проєктом «Школа під відкритим небом»  

      ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт для подальшої участі у конкурсі. 

 За – 10, проти – нема,  утримались – нема 

3.9. Кобзар Д.П. ознайомив з проєктом «Благоустрій прибудинкової території»  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт для подальшої участі у конкурсі. 

 За – 10, проти – 1,  утримались – нема 

3.10. Кобзар Д.П. ознайомив з проєктом «Безпечний майданчик». 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт для подальшої участі у конкурсі. 

 За – 9, проти – 1,  утримались – нема 

3.11. Кобзар Д.П. ознайомив з проєктом «Спортивний майданчик - "Спорт - 17"»  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт для подальшої участі у конкурсі. 

 За – 10, проти – нема,  утримались – нема 

3.12. Кобзар Д.П. ознайомив з проєктом «Дитячий майданчик «Мрії здійснюються»  



ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт для подальшої участі у конкурсі. 

 За – 10, проти – нема,  утримались – нема 

3.13. Кобзар Д.П. ознайомив з проєктом «Велопарковка, як крок до здорового способу 

життя»  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт для подальшої участі у конкурсі. 

 За – 10, проти – нема,  утримались – нема 

3.14. Кобзар Д.П. ознайомив з проєктом «Навчайся, грай, спілкуйся, дихай»  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт для подальшої участі у конкурсі. 

 За – 10, проти – нема,  утримались – нема 

3.15. Кобзар Д.П. ознайомив з проєктом «Розфарбуй дитинство»  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт для подальшої участі у конкурсі. 

 За – 10, проти – нема,  утримались – нема 

3.16. Кобзар Д.П. ознайомив з проєктом «Модернізація дитячого майданчика по вулиці 

Харківській»  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт для подальшої участі у конкурсі. 

 За – 10, проти – нема,  утримались – нема 

4.    Шпак О.М. доповіла щодо можливості затвердження переліку проєктів після 
проведення коригування. 

 
ВИРІШИЛИ: Кобзарю Д. П. підготувати розпорядження про затвердження переліку 

проєктів для подальшої участі у конкурсі після проведення процедури коригування проєктів. 

 За – 10, проти – нема,  утримались – нема 

 
 
 
______________________О. Шпак 
 
 
______________________Д. Кобзар 
 
 
 


