
ПРОТОКОЛ   №1 

засідання конкурсної комісії з відбору проєктних пропозицій  

для фінансування з громадського бюджету 

18  жовтня 2021р.  

                                                                                                           14.00 год. 

зал засідань виконкому  

 

Присутні члени комісії: 
 

 

 1. Руслан ЗЕЛІНСЬКИЙ – голова комісії, депутат Бориславської міської 

ради. 

2. Мар’яна ЗАІКІНА– секретар комісії, спеціаліст I категорії відділу 

розвитку міста Бориславської міської ради, депутат Бориславської 

міської ради. 

3. Оксана БАЛАБАНСЬКА – начальник відділу розвитку міста 

Бориславської міської ради. 

4. Ірина РЯЗАНОВА – головний спеціаліст 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 КНП «Бориславський центр екології, 

туризму та сталого розвитку», депутат Бориславської міської ради. 

9. Тарас БАУМКЕТНЕР – начальник відділу архітектури та 

містобудування управління комунальної власності, земельних відносин 

та архітектури Бориславської міської ради. 
 

  

1. СЛУХАЛИ Руслана ЗЕЛІНСЬКОГО: 
 

- Зачитав повний перелік проєктних пропозицій поданих мешканцями  

Бориславської МТГ у 2021 році; 

- запропонував розглянути першими проєктні пропозиції, що надійшли від 

мешканців сільських територій, що належать Бориславській МТГ. 
 

ВИРІШИЛИ: першочергово опрацювати проєктні пропозиції розвитку 

сільських територій, подані на конкурс «Громадський бюджет Бориславської 

МТГ у 2021 році» та визначити проєкти, рекомендовані для підтримки 

громадським бюджетом для виставлення на голосування членами 

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

увійшли до Бориславської МТГ. 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

2. СЛУХАЛИ Мар’яну ЗАІКІНУ: 

- Ознайомила присутніх з  усіма рекомендаціями та зауваженнями структурних 

підрозділів Бориславської міської ради, яким скеровувалися проєкти розвитку 

сільських територій. 



Розглянули проєкт №1.  

ВИРІШИЛИ: Запросити автора проєктної пропозиції №1 на додатковий 

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

бюджет Бориславської МТГ від 26.08.2021р. №506. 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №2.  

ВИРІШИЛИ: Зняти проєктну пропозицію №2 з участі у конкурсі у зв’язку з 

 наступними причинами: 

1) Фактична вартість робіт поданого автором проєкту перевищує 100 тис.грн., 

що унеможливлює його подальшу реалізацію. 

2) п.4.4. «Положення про громадський бюджет  Бориславської МТГ», де чітко 

зазначено, що «Не допускається подання більше ніж однієї проєктної 

пропозиції на один і той самий об’єкт. За однією поштовою адресою може бути 

реалізований тільки один проєкт (крім категорії загальноміських проєктів). 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №7.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєктну пропозицію №7 на голосування. 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №11.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєктну пропозицію №11 на голосування. 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

 Слухали Мар’яну ЗАІКІНУ: 

- Ознайомила присутніх з  усіма рекомендаціями та зауваженнями структурних 

підрозділів Бориславської міської ради, яким скеровувалися проєктні 

пропозиції авторів загальноміських, локальних, освітніх та медичних проєктів. 

ВИРІШИЛИ: після спільного обговорення визначити проєкти, рекомендовані 

для підтримки громадським бюджетом для виставлення на голосування 

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

увійшли до Бориславської МТГ, що подані у 2021 році на конкурс 

«Громадський бюджет Бориславської МТГ»   

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №3.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєктну пропозицію №3 на голосування. 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №4.  

ВИРІШИЛИ: Запросити автора проєктної пропозиції №4 на додатковий 

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



бюджет Бориславської МТГ від 26.08.2021р. №506. 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №5. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєктну пропозицію №5 на голосування. 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №6.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєктну пропозицію №6 на голосування. 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №8.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проектну 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”– 8;    “проти” – 0;     ”утримались” – 1. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №10.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєктну пропозицію №10 на голосування. 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №12.  

ВИРІШИЛИ: Реалізація даного проєкту передбачає погодження на засіданні           

            Виконавчого комітету. Зобов’язати автора проєктної пропозиції подати план- 

схему «Скверу пам’яті» в мікрорайоні Тустановичі  начальнику відділу 

архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних 

відносин та архітектури Бориславської міської ради – Тарасу БАУМКЕТНЕРУ 

для підготовки відповідного рішення  Виконавчого комітету. 

Запросити автора проєктної пропозиції №12 на додатковий розгляд 

конкурсною комісією відповідно до п.5.3. Положення про громадський 

бюджет Бориславської МТГ від 26.08.2021р. №506. 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №13.  

ВИРІШИЛИ: Запросити автора проєктної пропозиції №13 на додатковий 

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

бюджет Бориславської МТГ від 26.08.2021р. №506. 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 



Розглянули проєкт №14.  

ВИРІШИЛИ: Реалізація даного проєкту (облаштування пішохідного переходу 

поблизу Бориславського ЗЗСО I-III ст. №7)передбачає погодження на засіданні           

            Виконавчого комітету. Начальнику управління житлово-комунального 

 господарства та енергозбереження Бориславської міської ради – Олегу 

ЛЕВИЦЬКОМУ  підготувати відповідне рішення  Виконавчого комітету для 

його розгляду та погодження. 

Запросити автора проєктної пропозиції №14 на додатковий розгляд 

конкурсною комісією відповідно до п.5.3. Положення про громадський 

бюджет Бориславської МТГ від 26.08.2021р. №506. 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

 

 

Голова комісії                                                                    Руслан ЗЕЛІНСЬКИЙ 

Секретар комісії                                                                Мар’яна ЗАІКІНА 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


