
ПРОТОКОЛ 
засідання Координаційної ради 

з впровадження бюджету участі (громадського бюджету) у місті 
Житомирі 

13.11.2017 рік 

 
 

На засіданні були присутні 10 членів Координаційної ради: 
Намєснік С.М., Тимофієнко Д.О., Астахова О.М Богоявленська Ю.В., 

Головко О.В. (представник ДБФ) Маринюк І.О.,(представник-відповідальний 
БУ), Приходченко О.В.(представник УЗГ) Рошко О.І. Шевченко В.Р. , 

Юрченко О.О. (представник ДЕР) 
Відсутні члени Координаційної ради: 5 

Головував на засіданні: Намєснік С.М. 
Секретар засідання: Маринюк І.О. 

 
 

 
Порядок денний 

 

1. Розподіл частини нерозподіленого залишку коштів Бюджету 
участі 2016-2017. 

 
На початком засідання голова Координаційної ради Намєснік С.М. 

наголосив на тому, що дане рішення є необхідним для прийняття рішення 
депутатами під час сесії міської ради, про розподіл нерозподіленого залишку 

на виготовлення проектно-кошторисної документації для проектних 
пропозицій бюджету участі, що будуть реалізовані у 2018 році,і що данна 

пропозиція надійшла від Житомирського міського голови Сухомлина Сергія 
Івановича. 

 
     СЛУХАЛИ: Голову Координаційної ради Намєсніка С.М. 

Зазначив, прийняти за основу порядок денний засідання 

Координаційної ради. Винести на порядок денний одне питання «Про 
розподіл частини нерозподіленого залишку коштів Бюджету участі 2016-

2017». 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 
 

«ЗА»-10, «ПРОТИ»-0, «УТРИМАЛИСЬ»-0. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
  

Головко О.В.: На підставі яких документів зазначені суми відповідають 
потребам розпорядників коштів для виготовлення ПКД? 



Приходченко О.В.: Відбулось засідання робочої групи, за результатами 
якої відповідальні за реалізацію управління та департаменти надали листи 

щодо необхідних сум на виготовлення проектно-кошторисної документації. 
На засідання робочої групи були присутні секретар міської ради Чиж Н.М та 
радник міського голови Черняхович О.М. Відповідно до наданих листів ми 

пропонуємо нерозподілений залишок коштів, який у нас залишився по 
бюджету участі, переспрямувати на виготовлення проектно-кошторисної 

документації проектів 208 року. Це здійснюється з метою початку реалізації 
проектів з початку 2018 року. 

 
Рошко О.М. Чи не виникне у нас питання дофінансування проектів 

2017 року. 
 

Намєснік С. М. На сьогоднішній день жоден проект не потребує 
дофінансування.  

 
Приходченко О.В. Станом на листопад 2017 року нерозподілений 

залишок коштів складає 628 851, 55 гривень. На виготовлення ПКД 
відповідно до пропозицій розпорядників коштів необхідно 363 881 гривень. 
Тому залишається ще залишок у сумі 264 970, 55 гривень. 

 
     СЛУХАЛИ: Голову Координаційної ради Намєсніка С.М. 

 
Надійшло два проекти рішення на голосування, проект рішення 

підготовлений управлінням по зв’язках з громадськістю у такій редакції: «У 
зв’язку з необхідністю початку реалізації проектних пропозицій бюджету 

участі у 2018 році Координаційна рада з впровадження бюджету участі 
(громадського бюджету) у місті Житомирі вирішила: розподілити 

нерозподілений залишок бюджету участі на виготовлення проектно-
кошторисної документації для проектних пропозицій, що перемогли у 

загальноміському голосуванні 2017 року відповідно до таблиці. 
 
Головко О.В. Змінити формулювання «відповідно до таблиця» на 

«відповідно до пропозицій розпорядників». 
 

Намєснік С.М. Наголосив, що має зауваження щодо вартості проектно-
кошторисної документації. На сьогоднішній день є суми, що непогодженні. 

Для того, щоб мати мобільність та не зосереджуватись зараз на цифрах, а на 
сесію вийти вже з конкретними пропозиціями мною був підготовлений 

наступний проект рішення «Координаційна рада з впровадження бюджету 
участі (громадського бюджету) у місті Житомирі надає дозвіл на розподіл 

коштів нерозподіленого залишку бюджету участі 2016-2017 років з програми 
управління по зв’язках з громадськістю «Прозора влада. Відкрите місто» до 

програм профільних виконавчих органів міської ради, які визначені 
розпорядниками коштів по реалізації проектних пропозицій, що перемогли 



під час загальноміського голосування у 2017 році та будуть реалізовуватися у 
2018 році на виготовлення проектно-кошторисної документації. Кошти 

мають бути спрямовані на виготовлення проектно-кошторисної документації 
даних проектних пропозицій». 

 

Члени Координаційної ради запропонували змінити «надає дозвіл» на 
«рекомендує». Та додати, що розподіл здійснюється «відповідно до 

пропозицій розпорядників коштів», що будуть реалізовувати проектні 
пропозиції. Та здійснити перерозподіл на підставі листів, які надійшли до 

управління по зв’язках з громадськістю. 
 

Шевченко В.Р. Зазначив, що була скликана робоча група, кожному 
відповідальному за реалізацію було надано два тижні для визначення 

вартості проектно-кошторисної документації. Кожен розпорядник надав свої 
орієнтовні цифри. В межах їх затверджувати буде не правильно. Тому 

доцільно буде прийняти проект рішення запропонований Намєсніком С.М. з 
запропонованими поправками. 

 
ВИРІШИЛИ: 
  

У зв’язку з пропозицією Житомирського міського голови, щодо 
якнайшвидшого початку процесу реалізації проектних пропозицій бюджету 

участі у 2018 році, Координаційна рада з впровадження бюджету участі 
(громадського бюджету) у місті Житомирі прийняла рішення: 

 
«Координаційна рада з впровадження бюджету участі (громадського 

бюджету) у місті Житомирі рекомендує розподілити частину 
нерозподіленого залишку коштів бюджету участі 2016-2017 років з програми 

управління по зв’язках з громадськістю «Прозора влада. Відкрите місто» до 
програм профільних виконавчих органів міської ради, які визначені 

розпорядниками коштів по реалізації проектних пропозицій, що перемогли 
під час загальноміського голосування у 2017 році та будуть реалізовуватися у 
2018 році. Кошти мають бути спрямовані, відповідно до пропозицій 

розпорядників коштів, на виготовлення проектно-кошторисної документації 
даних проектних пропозицій.» 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

«ЗА»-10, «ПРОТИ»-0, «УТРИМАЛИСЬ»-0. 
 

Рішення прийнято. 
 

     Голова Координаційної ради                                               Намєснік С.М. 
 

    Секретар Координаційної ради                                            Тимофієнко Д.О. 



 

 

 


