
ПРОТОКОЛ   №2 

засідання конкурсної комісії з відбору проєктних пропозицій  

для фінансування з громадського бюджету 

29  жовтня 2021р.  

                                                                                                           10.00 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: 
 

- запропонував розглянути проєктні пропозиції № 1,4,12,13,14. 

 

ВИРІШИЛИ: запросити авторів проєктних пропозиції № 1,4,12,13,14,  

поданих на конкурс «Громадський бюджет Бориславської МТГ» 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: 

- запропонувала запрошувати авторів проєктів  почергово в силу карантинних  

обмежень з приводу пандемії COVID.  

 

 

 

 

 



Розглянули проєкт №1.  

Рекомендували автору проєктної пропозиції Юрію ПАХОВКО для визначення 

балансоутримувача та подальшої успішної реалізації створити ГО чи ОСН. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєктну пропозицію №1 на голосування. 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №4.  

Проєкт суперечить п.2.6. «Положення про громадський бюджет  Бориславської 

МТГ», де чітко зазначено, що «Проєкти не передбачають закупівлю 

обладнання, інвентаря тощо без виконання подальших будівельно-монтажних 

робіт». Автор проєкту Неля КУЧМАНИЧ представила проєктну пропозицію. 

Після обговорення, члени комісії  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проєктну пропозицію №4 на голосування. 

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

РІШЕННЯ  НЕ ПРИЙНЯТО 

 

Розглянули проєкт №12.  

ВИРІШИЛИ: Реалізація даного проєкту передбачає його погодження  

на засіданні Виконавчого комітету. Автор проєктної пропозиції Микола 

КОГУТ   на вимогу Конкурсної комісії подав 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                                                      

Відп     відповідного рішення Виконавчого комітету. 27.10.2021р. на засіданні 

             виконавчого комітету відбулося представлення проєкту за участю автора 

 проєктної пропозиції №12, який був підтриманий членами ВК. У    

відповідності до даного позитивного висновку, члени Конкурсної комісії  

рекомендують проєктну пропозицію №12 на голосування. 

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

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: Реалізація даного проєкту (облаштування пішохідного переходу 

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

            Виконавчого комітету. Начальник управління житлово-комунального 

 господарства та енергозбереження Бориславської міської ради – Олег 

ЛЕВИЦЬКИЙ  підготував відповідне рішення  Виконавчого комітету для його 

розгляду та погодження. 27.10.2021р. членами виконавчого комітету було 

прийнято рішення зняти з участі у Конкурсі «Громадський бюджет 

Бориславської МТГ» дану проєктну пропозицію. Натомість, міський голова дав 

протокольне доручення управлінню житлово-комунального господарства та 

енергозбереження Бориславської міської ради підготувати альтернативне 

проект-рішення, яке буде передбачати розташування пішохідного переходу в 



місці дислокації, що запропоноване автором проєкту з відповідним 

освітленням, з нанесенням дорожньої розмітки, дорожніх знаків і інших знаків, 

які б забезпечили безпеку перетинання пішоходами та іншими учасниками 

дорожнього руху вулиці в даному мікрорайоні.  

 У    відповідності до рішення членів ВК зняти з участі проєктну пропозицію 

№14, члени Конкурсної комісії  вирішили проєктну пропозицію №14 зняти з 

голосування. 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

 

 

Голова комісії                                                                    Руслан ЗЕЛІНСЬКИЙ 

 

Секретар комісії                                                                Мар’яна ЗАІКІНА 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


