
ПРОТОКОЛ № 13 

засідання Координаційного комітету громадського бюджету Рівного 

від 29.08.2019 

 

Присутні: члени Координаційного комітету:  

Паладійчук С.Б., Васильчук С.М., Шульга В.О., Гапяк Б.В., Бляшин М.С., Яворський 

Р.С., Лащук А.П., Довжаниця О.К, Петролюк Р.В., Алексіюк Р.І., Конощук М.В., 

Пашковська М.В., Токарський А.В., Круглик К.А. (всього 14 осіб), представники 

управлінь виконавчого комітету Рівненської міської ради, автори проектів, 

представники місцевих ЗМІ. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про визначення обсягу коштів громадського бюджету Рівного на 2020 рік для 

великих та малих проектів. 

2. Про затвердження порядку голосування та підрахунку голосів. 

3. Про затвердження переліку проектів, які допускаються та не допускаються до 

голосування. 

4. Різне. 

 

1. Про визначення обсягу коштів громадського бюджету Рівного на 2020 рік для 

великих та малих проектів. 

 

Слухали: Паладійчука С.Б. про кількість проектів, поданих у 2019 році: 

всього в 2019 році подано 90 проектів на загальну суму 40 871298 грн, з них:  

 34 великих проекти на суму 28 709 557 грн. 

 56 малих проектів на суму 12 161 741 грн. 

 

Було запропоновано визначити обсяг коштів громадського бюджету на 2020 рік 

наступним чином: 

 

- для великих проектів – 7 млн. грн. 

- для малих проектів – 3 млн. грн. 

 

Вирішили: інформацію Паладійчука С.Б. взяти до відома, пропозицію розподілу 

коштів для великих та малих проектів підтримано одноголосно. 

 

2. Про затвердження порядку голосування та підрахунку голосів. 

 

Слухали: Полюховича М.В., який ознайомив присутніх з проектом порядку 

голосування та підрахунку голосів. 

 



ПРОЕКТ 

Порядок голосування та підрахунку голосів 

 

1. Голосування здійснюється за Проекти, які допущенні Координаційним комітетом 

до голосування. 

2. Проголосувати за Проекти можуть громадяни України віком від 18 років, які 

зареєстровані або проживають на території міста Рівного, що підтверджується 

офіційними документами – довідкою про місце роботи, навчання, служби чи 

іншими документами, що підтверджують факт проживання в місті. 

3. Для підтвердження права на голосування член територіальної громади міста 

Рівного пред’являє паспорт, а також (при потребі) документи, що підтверджують 

факт проживання в Рівному (довідка про місце роботи, навчання, служби тощо). 

4. Одна особа може особисто проголосувати не більш як за три великі Проекти та три 

малі Проекти. 

5. Голосування проводиться шляхом заповнення бланку для голосування, 

затвердженого Рівненською міською радою (Додаток 4 до Положення про 

громадський бюджет міста Рівного) або шляхом заповнення електронної форми на 

сайті https://rivne.pb.org.ua/ з використанням ідентифікації/верифікації/реєстрації 

через сервіс Bank ID. 

6. Проголосувати можна з 17 вересня по 01 жовтня включно на 

сайті https://rivne.pb.org.ua/ (цілодобово) або в пунктах для голосування (відповідно 

до графіка роботи установ, де вони знаходяться): 

          - Виконавчий комітет Рівненської міської ради (вул.Соборна, 12а); 

          - Рівненський ЦНАП (м-н Просвіти, 2). 

7. На період проведення голосування проводити агітацію за проекти в пунктах для 

голосування забороняється. 

8. Паперові бланки для голосування мають наскрізну нумерацію та відтиск печатки 

відповідного органу виконавчої влади. 

9. Заповнені паперові бланки для голосування через кожні пʼять днів передаються в 

відділ інформаційно-аналітичного забезпечення (вул.Соборна, 12а, каб.106) з 

метою внесення інформації відповідальними працівниками (операторами) в 

електронну систему та зберігаються впродовж місяця після останнього дня 

голосування. 

10. Координаційний комітет має право здійснювати перевірку бланків для 

голосування та приймати аргументовані рішення щодо неврахування голосів, які 

містять ознаки неособистого голосування та/або віддані з порушенням норм 

Положення про громадський бюджет у місті Рівному. 

11. Координаційний комітет має право зняти проекти з голосування на підставі 

грубого або неодноразового порушенням норм Положення про громадський 

бюджет у місті Рівному (масове неособисте вкидання голосів, підкуп голосуючих 

тощо).  

https://rivne.pb.org.ua/
https://rivne.pb.org.ua/


12. Підсумки голосування затверджуються Комітетом не пізніше десяти днів після 

останнього дня голосування. 

13. Контроль за голосуванням має право здійснювати автор, члени територіальної 

громади міста Рівного і вони мають право подати письмову обґрунтовану скаргу.  

14. Комітет більшістю голосів від свого складу має право визнати бюлетені для 

голосування та результати голосування в певній частині недійсними у разі 

наявності обґрунтованих сумнівів чи обґрунтованих письмових скарг. 

Вирішили: затвердити Порядок голосування та підрахунку голосів, 

запропонований Полюховичем М.В. Члени Координаційного комітету проголосували 

одноголосно. 

3. Про затвердження переліку проектів, які допускаються та не 

допускаються до голосування. 

Розглянувши та обговоривши узагальнену інформацію щодо проектів 

громадського бюджету, поданих авторами в 2019 році, та аналіз (експертизи) 

проектів, проведений відповідними профільними управліннями, у присутності 

авторів проектів та представників профільних управлінь, члени Координаційного 

комітету громадського бюджету Рівного визначили проекти, які реалізовуватимуться 

у 2020 році. 

З 90-та поданих проектів 77 допущено до голосування, 2 проекти було знято за 

заявами авторів, а 11 відхилено Координаційним комітетом з підстав невідповідності 

Положенню, неможливості їх реалізації або як такі, що вже перебувають на етапі 

реалізації через інші програми міста Рівного. 

Проекти, що були підтримані Комітетом та допущені до голосування: 

 

1) Дитяча кімната сенсорномоторної стимуляції в логопедичній студії «Klein» 

(«Маленький") (автор проекту - Кожемякіна Наталія Володимирівна, бюджет проекту 

- 230000 грн) 

3) Будівництво дитячого майданчика на території ДНЗ №52 на вулиці Євгена 

Коновальця, 17 (автор проекту - Кузьмич Андрій Вікторович, бюджет проекту - 

246000 грн) 

4) Проведення Рівненського фестивалю електронної музики "Атмосфера" (автор 

проекту - Юра-Конончук Юлія Іванівна, бюджет проекту - 240000 грн) 

5) За здоров’ям – на сучасний спортивний майданчик (реконструкція спортивного 

майданчика НВК №26) (автор проекту - Дзюбак Володимир Федорович, бюджет 

проекту - 1000000 грн) 

8) Облаштування спортивного тренажерного майданчика на території ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №10 (автор проекту - Василів Володимир Богданович, бюджет проекту - 

250000 грн) 



10) Забезпечення шкіл міста сучасними інформаційними брошурами та плакатми з 

домедичної допомоги (автор проекту - Тарасюк Юрій Анатолійович, бюджет проекту 

- 230000 грн) 

11) Свято вулиці Поштової (автор проекту - Мобіло Любов Ананіївна, бюджет 

проекту - 50000 грн) 

12) Міні-спортивне футбольно-волейбольно-баскетбольне поле зі штучним 

покриттям на території ЗОШ №22 (автор проекту - Івашкевич Юлія Михайлівна, 

бюджет проекту - 1000000 грн) 

13) Форум-семінар «Психологія і соціальна вага багатодітної родини для громади» 

(автор проекту - Подвишенний Олександр Андрійович, бюджет проекту - 19678 грн) 

14) Облаштування зони відпочинку на Боярці (автор проекту - Хомич Олена 

Ярославівна, бюджет проекту - 248000 грн) 

15) Будівництво дитячого майданчика у дворі будинку на вул. Макарова, 8 (автор 

проекту - Хомич Олена Ярославівна, бюджет проекту - 250000 грн) 

16) Реконструкція спортивного майданчика в м. Рівне поблизу будинку на 

вул.Басівкутській, 168 (автор проекту - Чугуєвець Анатолій Олександрович, бюджет 

проекту - 897000 грн) 

17) Проведення Рівненського міського фестивалю "Мелодія дитинства" (автор 

проекту - Приндюк Катерина Русланівна, бюджет проекту - 116000 грн) 

18) Культурно-просвітницький осередок під відкритим небом. (автор проекту - 

Міркова Алла В’ячеславівна, бюджет проекту - 249676 грн) 

19) Встановлення дитячого майданчика на території ДНЗ №46 (автор проекту - 

Франчук Ірина Іванівна, бюджет проекту - 249000 грн) 

20) Науковий сквер (автор проекту - Міркова Алла В’ячеславівна, бюджет проекту - 

249578 грн) 

21) Навчання мешканців Рівного домедичної допомоги (автор проекту - Стахнюк 

Андрій Андрійович, бюджет проекту - 249100 грн) 

22) Встановлення автоматичних зовнішніх дефібриляторів (АЗД) у Рівному (автор 

проекту - Стахнюк Андрій Андрійович, бюджет проекту - 249950 грн) 

23) Кіношкола у Рівному (третій сезон) (автор проекту - Булига Віктор Степанович, 

бюджет проекту - 249000 грн) 

25) Багатофункціональний майданчик для моделювання ситуацій дорожнього руху в 

мікрорайоні Північний (автор проекту - Коваль Тетяна Володимирівна, бюджет 

проекту - 1000000 грн) 

26) Дитячий спортивний майданчик по пр. Генерала Безручка, 26 (автор проекту - 

Коваль Тетяна Володимирівна, бюджет проекту - 250000 грн) 

28) Іміджевий проморолик міста Рівне (автор проекту - Булига Віктор Степанович, 

бюджет проекту - 250000 грн) 

29) Встановлення футбольного поля зі штучним покриттям біля ЗОШ №27 (автор 

проекту - Наконечний Юрій Васильович, бюджет проекту - 1000000 грн) 

30) Встановлення вуличних тренажерів на території ЗОШ №27 (автор проекту - 

Наконечний Юрій Васильович, бюджет проекту - 158000 грн) 



31) Капітальний ремонт баскетбольного майданчика на території ЗОШ №8 (автор 

проекту - Тадай Андрій Петрович, бюджет проекту - 999334 грн) 

32) Реконструкція дитячого майданчика на Лебединці (автор проекту - Макогон 

Олександра Сергіївна, бюджет проекту - 900000 грн) 

33) Встановлення пандусів та перил в парку ім. Т.Г. Шевченка (автор проекту - 

Валага Алевтина Миронівна, бюджет проекту - 630000 грн) 

34) Облаштування сучасного спортивного майданчика поблизу магазину «Ліра». 

(автор проекту - Сидорук Людмила Юріївна, бюджет проекту - 250000 грн) 

35) Міні-футбольне поле в мікрорайоні «Автовокзал». (автор проекту - Сидорук 

Людмила Юріївна, бюджет проекту - 990000 грн) 

36) Rivne StartUp Club (автор проекту - Погоріла Олена Дмитрівна, бюджет проекту - 

140000 грн) 

37) Відпочинок дітей зі Сходу (автор проекту - Погоріла Олена Дмитрівна, бюджет 

проекту - 245000 грн) 

39) Стерилізація безпритульних тварин в м.Рівне (автор проекту - Ткачук Оксана 

Віталіївна, бюджет проекту - 200000 грн) 

40) Зона відпочинку в Тинному у сквері на вул. Січових стрільців (автор проекту - 

Юра-Конончук Юлія Іванівна, бюджет проекту - 900000 грн) 

42) Створення Центру офісно-поліграфічних технологій для дітей з інтелектуальними 

порушеннями (автор проекту - Петух Ольга Володимирівна, бюджет проекту - 249999 

грн) 

43) Облаштування частини території біля Пагорба Слави для гри в страйкбол (автор 

проекту - Павлов Віталій Іванович, бюджет проекту - 822040 грн) 

44) ХІІІ-ий Відкритий турнір з художньої гімнастики “Золота осінь Рівного - 2020” 

(автор проекту - Болба Марина Вікторівна, бюджет проекту - 249000 грн) 

45) «Тренажерно-спортивний простір у ЗОШ №13» (автор проекту - Паламарчук Олег 

Васильович, бюджет проекту - 248475 грн) 

47) "Міні - футбольне поле для чемпіонів" на території ЗОШ №13 (автор проекту - 

Паламарчук Олег Васильович, бюджет проекту - 1000000 грн) 

49) Облаштування багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по вул. 

Пластова, 7 (автор проекту - Кашицький Юрій Володимирович, бюджет проекту - 

210234 грн) 

50) Встановлення світлофору на перехресті вулиць Соборна – Петра Могили (р-н 

пивзаводу) (автор проекту - Пікарська Оксана Миколаївна, бюджет проекту - 1000000 

грн) 

51) Рівненська бігова ліга 2020 (автор проекту - Ющишин Сергій Юрійович, бюджет 

проекту - 250000 грн) 

53) Облаштування скверу в районі вулиць Соломії Крушельницької та Київської 

(автор проекту - Макогон Олександра Сергіївна, бюджет проекту - 600000 грн) 

54) Марковані бігові маршрути Рівного (автор проекту - Ющишин Сергій Юрійович, 

бюджет проекту - 32000 грн) 



55) Створення інсультного центру на базі Рівненської Центральної міської лікарні 

(КНП ЦМЛ РМР) (автор проекту - Воронцова Тетяна Вікторівна, бюджет проекту - 

1000000 грн) 

56) Капітальний ремонт міні-футбольного майданчика розміром 40х20 м (автор 

проекту - Гончаренко Дмитро Володимирович, бюджет проекту - 837536 грн) 

57) "ЗАЛИШ ГАДЖЕТИ ВДОМА"- активний відпочинок на вуличному майданчику 

(автор проекту - Ковальчук Ольга Василівна, бюджет проекту - 769818 грн) 

58) МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ КОВАЛЬСЬКОГО МИСТЕЦТВА «МЕТАЛЕВЕ 

СЕРЦЕ УКРАЇНИ» (автор проекту - Крока Ніна Юріївна, бюджет проекту - 536000 

грн) 

59) Благоустрій частини вулиці біля Покровського собору (автор проекту - Макогон 

Олександра Сергіївна, бюджет проекту - 250000 грн) 

60) Встановлення футбольного поля зі штучним покриттям біля ЗОШ №23 (автор 

проекту - Попик Володимир Володимирович, бюджет проекту - 1000000 грн) 

61) Встановлення вуличних тренажерів на території ЗОШ №23 (автор проекту - 

Попик Володимир Володимирович, бюджет проекту - 250000 грн) 

62) Десятий ювілейний сезон Родинного фестивалю краси і талантів «Перлинка та 

Перлина Рівного 2020» (автор проекту - Ігас Оксана Михайлівна, бюджет проекту - 

249500 грн) 

63) Реконструкція спортивної зони на території ЗОШ №8 (вул.Кн.Острозького, 20) 

(автор проекту - Стельмащук Святослав Володимирович, бюджет проекту - 667980 

грн) 

64) Створення студії звукозапису «Sound space» («Простір звуку») (автор проекту - 

Ковальчук Олександр Володимирович, бюджет проекту - 798494 грн) 

66) Облаштування багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по вул. 

Генерала Безручка, 22-24 (автор проекту - Басалкевич Руслан Вадимович, бюджет 

проекту - 247794 грн) 

67) Облаштування багатофункціонального спортивного комплексу по вул. 

Льонокомбінатівська, 1А (автор проекту - Басалкевич Руслан Вадимович, бюджет 

проекту - 200626 грн) 

68) Облаштування багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по вул. 

Гагаріна, 67-69 (автор проекту - Басалкевич Руслан Вадимович, бюджет проекту - 

222234 грн) 

69) Створення музею просто неба "Городище "Оствиця" на Басовому Куті (автор 

проекту - Ойцюсь Юрій Миколайович, бюджет проекту - 977000 грн) 

70) Інклюзивний громадський простір для дітей (автор проекту - Янок Владислав 

Ігорович, бюджет проекту - 1000000 грн) 

71) Благоустрій частини вулиці на перехресті вулиць Богоявленській та Гагаріна 

(автор проекту - Макогон Олександра Сергіївна, бюджет проекту - 260000 грн) 

73) Парк інклюзивного простору "Сонечко" (автор проекту - Лапюк Альона 

Василівна, бюджет проекту - 1000000 грн) 



75) Створення системи збору та компостування відходів деревини (гілля, листя, 

трави) в Рівному (автор проекту - Майборода Оксана Валеріївна, бюджет проекту - 

885000 грн) 

76) «Живи на повну!» (автор проекту - Авдимирець Тетяна Петрівна, бюджет проекту 

- 249304 грн) 

77) Музикальні лавочки (мультимедійні кам’яні об’єкти у формі лавочок) (автор 

проекту - Нечипорець Валентина Євгенівна, бюджет проекту - 250000 грн) 

79) Телевізійний розважальний гумористичний проект «СМАЙЛ ШОУ» (автор 

проекту - Алексіюк Руслан Іванович, бюджет проекту - 240000 грн) 

80) Рівненський міський телевізійний чемпіонат КРОК «Кубок Рівного з КВН» (автор 

проекту - Алексіюк Руслан Іванович, бюджет проекту - 220000 грн) 

81) Традиційний проект «ПАРАД ДИТЯЧИХ ВІЗОЧКІВ – МАЙСТРУЄМО РАЗОМ» 

(автор проекту - Алексіюк Руслан Іванович, бюджет проекту - 75000 грн) 

82) «Реконструкція мереж зовнішнього освітлення двору ЗОШ №13» (автор проекту - 

Дмитерчук Інна Юріївна, бюджет проекту - 250000 грн) 

83) Архітектурна композиція із парковим диваном (в парку ім.Т.Г.Шевченка) (автор 

проекту - Шабалін Сергій Сергійович, бюджет проекту - 250000 грн) 

84) Архітектурна композиція із парковим диваном (на "Лебединці") (автор проекту - 

Шабалін Сергій Сергійович, бюджет проекту - 250000 грн) 

85) Архітектурна композиція із парковим диваном (біля Управління праці та 

соціального захисту) (автор проекту - Шабалін Сергій Сергійович, бюджет проекту - 

250000 грн) 

86) Декоративно - архітектурний комплекс «Бювет-фонтан» (автор проекту - Шабалін 

Сергій Сергійович, бюджет проекту - 1000000 грн) 

87) Архітектурний комплекс - фонтан (автор проекту - Шабалін Сергій Сергійович, 

бюджет проекту - 1000000 грн) 

88) Архітектурний комплекс «Напівкругла колонада». (автор проекту - Шабалін 

Сергій Сергійович, бюджет проекту - 1000000 грн) 

89) Реконструкція спортивного майданчика ЗДО №40. (автор проекту - Прокопчук 

Олена Григорівна, бюджет проекту - 248000 грн) 

90) «Джерело здоров’я» - майданчик з вуличними тренажерами та зонами для 

спортивних ігор . (автор проекту - Прокопчук Олена Григорівна, бюджет проекту - 

246000 грн). 

91) «ДВІЖ» доступний для ВСІХ (автор проекту - Новацький Володимир Романович, 

бюджет проекту - 224000 грн). 

92) Професійне килимове покриття для спортивного клубу з художньої гімнастики 

“Золота осінь” (автор проекту - Руда Юлія Володимирівна, бюджет проекту - 150000 

грн). 

 

 

 

 



Проекти, зняті з розгляду на підставі заяв авторів: 

 

9) Проведення п'ятого Всеукраїнського фестивалю-ярмарку "Бульба-фест" (автор 

проекту - Соколовська Ольга Олександрівна, бюджет проекту - 250000 грн). 

46) “Огородження території ЗОШ №13” (автор проекту - Крокос Сергій Сергійович, 

бюджет проекту - 249773 грн). 

 

Проекти, не підтримані Координаційним комітетом: 

 

6) «Безпечна і здорова школа» (автор проекту - Ядчишин Роман Миколайович, 

бюджет проекту - 250000 грн). 

7) Спорт-ленд «Північний» (автор проекту - Бовгиря Лариса Миколаївна, бюджет 

проекту - 992205 грн). 

24) Свято пива у парку ім. Т. Г. Шевченка (автор проекту - Валага Алевтина 

Миронівна, бюджет проекту - 80000 грн). 

38) Відновлення ділянки парку у рекреаційній зоні озера Басів Кут (автор проекту - 

Гандзюк Марія Андріївна, бюджет проекту - 380150 грн). 

41) Встановлення безпечних пішохідних переходів у мікрорайоні Тинне (автор 

проекту - Юра-Конончук Юлія Іванівна, бюджет проекту - 800000 грн). 

48) Капітальний ремонт вул. Соборна біля головного відділення Укрпошти та повз 

будинків 13-15. (автор проекту - Макогон Олександра Сергіївна, бюджет проекту - 

250000 грн). 

52) Капітальний ремонт тротуарної частини вулиці Кн.Ольги зі сторони парку ім.Т. Г. 

Шевченка (автор проекту - Макогон Олександра Сергіївна, бюджет проекту - 250000 

грн.). 

65) «Рівне для кожного» - сувенірна продукція міста Рівне з реінвестицією у 

соціальні проекти (автор проекту - Тинник Олена Володимирівна, бюджет проекту - 

317000 грн.). 

72) ВСТАНОВЛЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕНСОРНОГО 

КІОСКУ НА ТЕРИТОРІЇ АВТОВОКЗАЛУ (автор проекту - Харкевич Марина 

Валеріївна, бюджет проекту - 200000 грн.). 

74) Rivne city festival (автор проекту - Кузьмінець Олег Богданович, бюджет проекту - 

750000 грн.). 

78) Притулок для птахів (автор проекту - Батрак Володимир Федосійович, бюджет 

проекту - 200000 грн.).  

 

 

Голова засідання         С.Паладійчук 

 

 

Секретар засідання       К.Круглик 

 


