
ПРОТОКОЛ   №1 

засідання конкурсної комісії з відбору проєктних пропозицій  

для фінансування з громадського бюджету 

15  жовтня 2020р.  

                                                                                                           13.00 год. 

зал засідань виконкому  

 

Присутні члени комісії: 
 

 

 1. Руслан Зелінський – ФОП, депутат Бориславської міської ради. 

2. Оксана Балабанська – начальник відділу розвитку міста Бориславської 

міської ради. 

3. Ірина Рязанова – головний спеціаліст відділу розвитку міста 

Бориславської міської ради. 

4. Мар’яна Заікіна – спеціаліст I категорії відділу розвитку міста 

Бориславської міської ради. 

5. Олег Левицький – начальник управління житлово-комунального 

господарства та енергозбереження Бориславської міської ради. 

6. Любов Халавка – інженер групи обслуговування відділу освіти 

Бориславської міської ради. 

7. Оксана Тахтарова -  начальник відділу правового забезпечення 

Бориславської міської ради. 

8. Мирон Цайтлер – директор КП «Надра Борислава». 

9. Ігор Романюк – громадський активіст. 
 

  

1. СЛУХАЛИ Р.Зелінського: 

- запропонував обрати секретарем конкурсної комісії - М.Заікіну. 

ВИРІШИЛИ: обрати  секретарем конкурсної комісії М.Заікіну.  

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “за”– 9;“проти” – 0; ”утримались” –0.         

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

2. Члени конкурсної комісії запропонували обрати головою конкурсної  

комісії – Р.Зелінського. 

ВИРІШИЛИ: обрати головою конкурсної комісії Р.Зелінського. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “за”– 9;  “проти” – 0; ”утримались” –0.                                                                                   

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

3. Слухали М.Заікіну: 

- ознайомила присутніх з умовами конкурсу «Громадський бюджет міста 

Борислава» на 2020 рік; 

- зачитала повний перелік проєктних пропозицій поданих мешканцями  міста у 

2020 р. 

 

4. Слухали Р.Зелінський: 

-  запропонував розглянути усі проєктні пропозиції авторів проєктів з усіма 

рекомендаціями та зауваженнями структурних підрозділів Бориславської 

міської ради, яким скеровувалися дані проєкти. 

 

ВИРІШИЛИ: опрацювати усі проєктні пропозиції, подані на конкурс 

«Громадський бюджет міста Борислава» та визначити проєкти, рекомендовані 



для підтримки громадським бюджетом для виставлення на голосування 

членами територіальної громади м.Борислава або (та)  населених пунктів, які 

увійдуть до Бориславської ОТГ. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “за”– 9; “проти” – 0;  ”утримались” – 0. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №1.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєктну пропозицію №1 на голосування. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “за”– 8;    “проти” – 0;     ”утримались” – 1. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №2.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєктну пропозицію №2 на голосування. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “за”– 6;    “проти” – 0;     ”утримались” – 3. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №3.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєктну пропозицію №3 на голосування. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “за”– 8;    “проти” – 0;     ”утримались” – 1. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №4.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєктну пропозицію №4 на голосування. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “за”– 9;    “проти” – 0;     ”утримались” – 0. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №5. 

ВИРІШИЛИ: Зняти проєктну пропозицію №5 з участі у конкурсі у зв’язку з 

 наступними причинами: 

1) Послуга на збирання, перевезення та утилізацію батарейок повинна 

проводитись за кошти осіб, що продукують ці ТПВ.  Ця послуга не 

одноразова, як це передбачено у проєкті. 

2) Згідно положення про поводження з ТПВ дана послуга буде врахована у 

договорі з новим надавачем послуг з вивезення ТПВ у 2021 році. 

3) п.2.7. «Положення про громадський бюджет  м.Борислава у новій 

редакції», де чітко зазначено, «Проєкти не передбачають закупівлю 

обладнання, інвентаря тощо без виконання подальших будівельно-

монтажних робіт.» 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “за”– 9;     “проти” – 0;   ”утримались” – 0. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

 

Розглянули проєкт №6.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєктну пропозицію №6 на голосування. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “за”– 9;    “проти” – 0;     ”утримались” – 0. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

 

 



 

Розглянули проєкт №7.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проектну пропозицію №7 на голосування. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “за”– 9;    “проти” – 0;     ”утримались” – 0. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №8.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєктну пропозицію №8 на голосування. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “за”– 9;    “проти” – 0;     ”утримались” – 0. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №9.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєктну пропозицію №9 на голосування. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “за”– 9;    “проти” – 0;     ”утримались” – 0. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №10.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєктну пропозицію №10 на голосування. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “за”– 9;    “проти” – 0;     ”утримались” – 0. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №11.  

ВИРІШИЛИ: Запросити автора проєктної пропозиції №11 на додатковий 

розгляд конкурсною комісією відповідно до п.5.3. Положення про громадський 

бюджет м.Борислава у новій редакції від 26.08.2020р. №2553. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “за”– 9;    “проти” – 0;     ”утримались” – 0. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №12.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєктну пропозицію №12 на голосування. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “за”– 9;    “проти” – 0;     ”утримались” – 0. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №13.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєктну пропозицію №13 на голосування. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “за”– 9;    “проти” – 0;     ”утримались” – 0. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №14.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєктну пропозицію №14 на голосування. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “за”– 9;    “проти” – 0;     ”утримались” – 0. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №15.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєктну пропозицію №15 на голосування. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “за”– 9;    “проти” – 0;     ”утримались” – 0. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

 



Розглянули проєкт №16.  

ВИРІШИЛИ: Запросити автора проєктної пропозиції №16 на додатковий 

розгляд конкурсною комісією відповідно до п.5.3. Положення про громадський 

бюджет м.Борислава у новій редакції від 26.08.2020р. №2553. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “за”– 9;    “проти” – 0;     ”утримались” – 0. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №17.  

ВИРІШИЛИ: Запросити автора проєктної пропозиції №17 на додатковий 

розгляд конкурсною комісією відповідно до п.5.3. Положення про громадський 

бюджет м.Борислава у новій редакції від 26.08.2020р. №2553. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “за”– 9;    “проти” – 0;     ”утримались” – 0. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №18. 

ВИРІШИЛИ: Зняти проєктну пропозицію №18 з участі у конкурсі у зв’язку з 

 наступними причинами: 

1) п.2.7. Положення про громадський бюджет  м.Борислава у новій редакції»,  

де чітко зазначено, «Проекти не передбачають закупівлю обладнання,  

інвентаря тощо без виконання подальших будівельно-монтажних робіт.»  

2) п.4.2. Проєкти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів  

громадського бюджету, може стосуватись лише одного об’єкта.) 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “за”– 7;     “проти” – 0;     ”утримались” – 2. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №19.  

ВИРІШИЛИ: Скерувати на додатковий розгляд конкурсною комісією. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “за”– 7;    “проти” – 1;     ”утримались” – 1. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №20.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєктну пропозицію №20 на голосування. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “за”– 7;    “проти” – 0;     ”утримались” – 2. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №21.  

ВИРІШИЛИ: Запросити авторів проєктної пропозиції №21 на додатковий 

розгляд конкурсною комісією відповідно до п.5.3. Положення про громадський 

бюджет м.Борислава у новій редакції від 26.08.2020р. №2553. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “за”– 8;    “проти” – 0;     ”утримались” – 1. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

ВИРІШИЛИ: На додатковий розгляд проєктних пропозицій крім авторів 

 проєктів запросити: 

- директора КП «ЕКО-місто» -  І.Сороку,  

- начальника управління житлово-комунального господарства та  

енергозбереження Бориславської міської ради - О.Левицького. 

- в.о. начальника управління культури, молоді, фізичної культури та спорту 

Бориславської міської ради – Р.Тарнавського. 



- начальника відділу освіти – Е.Качмарчик. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “за”– 9;    “проти” – 0;     ”утримались” – 1. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

 

Голова комісії                                                                         Р.Зелінський 

Секретар комісії                                                                     М.Заікіна 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


