
ПРОТОКОЛ 

засідання Координаційної ради (робочої групи) з впровадження бюджету участі 

(громадського бюджету) в місті Житомирі 

07.06.2017 

Всього на засіданні були присутні 10 членів Координаційної ради. 

На початку засідання присутні члени Координаційної ради: 8  

Намєснік С.М., Богоявленська Ю.В., Головко О.В.,(представник ДБФ), 

Максименко С.О., Маньковська О.Ю., Рошко О.І., Сластухіна С.В.(представник 

УЗГ), Шевченко В. Р.  

Присутні на засіданні: представники ЗМІ, Заєць К.П., Маковський С. А., 

Петренко Ю.Б., Шевчук Г.О., Яковлева О.М. 

Відсутні члени Координаційної ради: 5. 

Головував на засіданні: Намєснік С.М. 

Секретар засідання: Карпович О.Б. 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд проектних пропозицій поданих у 2017 році для допуску їх до 

верифікації профільними виконавчими органами та організаційні питання 

пов`язані з даним розглядом. 

2. Участь Координаційної ради в майстерні міста 12-17 червня 2017 року. 

3. Різне. 

 

На початку засідання Голова Координаційної ради Намєснік Сергій 

Миколайович запропонував переставити місцями 1 і 2 питання, щоб відпустити 

представника бібліотечної системи і поставив на голосування порядок денний з 

внесеними поправками. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» - 8; Проти – 0; Утримались – 0. 

1.  Участь Координаційної ради в майстерні міста 12-17 червня 2017 року. 

ВИСТУПИЛИ: 

Член Координаційної ради Головко Олена Володимирівна (представник ДБФ) 

повідомила присутніх, що необхідно переглянути проекти та перегрупувати їх 

згідно концепції («Зелене місто», «Комфортне місто» тощо). Членам 

Координаційної ради також запропоновано долучитися до зустрічей з авторами 

за участю представників профільних виконавчих органів у шести бібліотеках-



філіалах, серед яких і планується чіткий розподіл проектів за шістьма 

концепціями, з 18.00 до 19.00 з 12 по 15 червня. Окрім того в рамках Майстерні 

міста у п’ятницю з 19.00 до 20.00 планується провести звіт про хід реалізації 

проектних пропозицій 2016 року, звіт про прийом проектних пропозицій БУ 

2017 року та нагородження подяками від міського голови всіх авторів, які 

подали проекти цього року. 

Голова Координаційної ради Намєснік Сергій Миколайович попросив уточнити 

які ще проекти, пов’язані з бюджетом участі, передбачено реалізувати в рамках 

Майстерні міста. 

До засідання долучилися начальник управління у справах сім’ї, молоді та 

спорту Ковальчук Ірина Анатоліївна та працівник управління по зв’язкам з 

громадськістю Клименко Дмитро Віталійович, а також член Координаційної 

ради Кучерук Олег Володимирович. 

Член Координаційної ради Головко Олена Володимирівна (представник ДБФ) 

розповіла, що у вівторок 13 червня планується реалізація проектної пропозиції 

«Житомир не смітник» на майдані Соборному та на вулиці Михайлівській, де 

буде встановлено урни для роздільного сміття. Після чого планується 

обговорення проблеми сміття та сортування сміття за участю голів ОСББ, 

студентів ЖДТУ та усіх бажаючих. 

Автор проектної пропозиції Шевчук Галина Олександрівна зауважила, що 

минулого року автори проектних пропозицій мали можливість в рамках 

Майстерні міста ознайомити житомирян зі своїми проектами та попросила 

роз’яснити чи буде така можливість у авторів цього року. 

Член Координаційної ради Головко Олена Володимирівна (представник ДБФ) 

повідомила, що на Майстерні міста цього року саме на локації  захід по БУ 

передбачено лише в п’ятницю 16 червня з 19.00 до 20.00. Зустрічі з 

мешканцями міста та іншими авторами будуть проводитися лише в бібліотеках 

згідно графіку. Окрім того, коли проектні пропозиції буде перевірено і 

затверджено їх бюджети, в кінці серпня, на передодні Дня міста, планується 

проведення спеціальної Ярмарки проектів, де автори також зможуть 

ознайомити житомирян зі своїми проектними пропозиціями. 

2. Розгляд проектних пропозицій поданих у 2017 році для допуску їх до 

верифікації профільними виконавчими органами та організаційні питання 

пов`язані з даним розглядом. 

Член Координаційної ради Шевченко Василь Русланович зауважив, що наразі 

варто вирішити питання щодо допущення чи недопущення до конкурсу 



проектів, що передбачають перероблення чи розміщення об’єктів на публічних 

просторах.  

Голова Координаційної ради Намєснік Сергій Миколайович наголосив, що 

згідно Положення Координаційна рада не має права не допускати проекти до 

верифікації, лише робити попередній розгляд і надавати рекомендацію 

доопрацювати проект. 

Голова Координаційної ради Намєснік Сергій Миколайович  також зачитав 

присутнім звернення члена Координаційної Ради Шелестюка Андрія 

Миколайовича, який попросив винести на розгляд координаційної ради питання 

про заборону використання авторами проектних пропозицій  у заявках, і в 

подальшій промоції проектних пропозицій будь яких назв підприємств, спілок, 

об’єднань та організацій, депутатів та  політичних партій – також їх символіки, 

текстів (слоганів, меседжів) логотипів та зображень.  В заявці, верифікації і  в 

подальшій реалізації має бути тільки  - громадянин (автор), громада - міська 

рада(виконавець). Всі назви, лого і зображення мають бути видалені  із заявок з 

погодженням з авторами. При відмові автора  - зняти проектну пропозицію з 

розгляду. 

Згідно даного звернення Намєснік С.М., запропонував такий проект рішення на 

обговорення та голосування:  

« Заборонити використання авторами проектних пропозицій у заявках 

рекламних носіях, профінансованих за рахунок бюджету міста, та 

інформаційних носіях, розташованих в пунктах проведення голосування, назв 

підприємств, громадських та релігійних організацій, політичних партій, 

депутатів всіх рівнів, а також їх символіки, логотипів, текстів та зображень.» 

Член Координаційної ради Богоявленська Юлія Вячеславівна запропонувала не 

ставити на голосування дане питання, а передати для розгляду дане звернення 

до юридичного департаменту і, лише тоді, маючи їх резолюцію приймати 

рішення. 

Член Координаційної ради Сластухіна Світлана Василівна (представник УЗГ) 

підтримала Богоявленську Юлію Вячеславівну, наголосивши, що для зняття 

проектних пропозицій з розгляду наразі немає підстав.  

Всі інші члени Координаційної ради погодилися перенести розгляд після 

отримання розяснень юридичного департаменту.  

Член Координаційної ради Головко Олена Володимирівна  (представник 

ДБФ)повідомила присутніх, що загалом цього року було подано 103 проекти, з 

яких 2 проекти були дубляжами, 1 проект автор відмовився доопрацьовувати і 



цей проект було знято з розгляду. На сьогодні зареєстровано і направлено до 

профільних виконавчих органів на верифікацію 99 проектних пропозицій, які і 

подаються на розгляд Координаційної ради для формування зауважень та 

рекомендацій профільним виконавчим органам. 

До засідання долучилася член Координаційної ради Астахова Олена Михайлівна. 

Після  розгляду проектних пропозицій членами Координаційної ради 62 

проектні пропозиції спрямовано до профільних виконавчих органів без 

зауважень, ще по 37 згідно зауважень схвалено такі рекомендації: 

1. По проекту № 5 «Музичний фонтан «Фонтан щастя» зі світлодіодною під 

світкою» через занижену ціну і відсутню позицію вартості ПКД рекомендовано 

зняти пропозицію або змінити розрахунок з урахуванням можливості реалізації 

у 2018 році, враховуючи можливу інфляцію. 

2. По проекту № 6 «Світ дитинства» через відсутність критерію 

загальнодоступності рекомендовано зобов’язати автора надати докази 

загальнодоступності для всіх мешканців міста Житомира. 

3. По проектам № 7 «Серця Житомира», № 8 «20 човнів Тетерева», № 10 

«Алея Талантів Житомирщини», № 12 «Альтанки Житомира» , № 15 «Ліхтарі 

Замкової Гори», № 27 «Калиновий Сквер Житомира»  через присутню рекламу 

рекомендовано видалити рекламні позиції. 

4. По проекту № 9 «Лавочки Житомира» через те, що ідея вже реалізована 

міською владою рекомендовано зняти пропозицію або змінити локацію. 

5. По проекту № 11 «Літак Майбутнього Житомира» через присутню рекламу 

та розрахунок, що не відповідає реальності рекомендовано видалити рекламні 

позиції та переглянути розрахунок вартості. 

6. По проектам № 13 «Світловий Фонтан Центральний» та № 14 «Світловий 

Фонтан «Космонавт»» через занижену вартість проекту та неможливість 

реалізації рекомендовано зняти пропозиції з конкурсу. 

7. По проекту № 16 «Життя дорожче за гроші!» через присутню рекламу, 

відсутню ПКД та неможливість реалізації в рамках 1 000 000 грн  

рекомендовано  зняти пропозицію або переглянути пропозицію з урахуванням 

зауважень та видалити рекламні позиції. 

8. По проектам № 17 «Безпечна човнова станція Житомира» та № 18 

«Дитячий світ Замкової Гори» через присутню рекламу та відсутнє урахування 

ПКД рекомендовано видалити рекламні позиції та переглянути розрахунок. 



9.  По проекту № 19 «Покровський Сквер Мармурових Янголів» через 

присутню рекламу, занижену вартість та неможливість реалізації в 2018 році з 

поданим розрахунком рекомендовано видалити рекламні позиції, зняти 

пропозицію або змінити розрахунок з урахуванням можливості реалізації у 

2018 році, враховуючи можливу інфляцію. 

10. По проектам № 21 «Кафедральний Сквер Кованих Капличок» та № 22 

«Реконструкція Кафедрального Скверу» через присутню рекламу та тотожність 

проектів рекомендовано видалити рекламні позиції, зняти пропозиції або 

врахувати зауваження щодо спільності проектів. 

11. По проекту № 23 «Муніципальний прокат велосипедів «VELO-DREAM»» 

через будівництво та великі витрати майбутніх періодів рекомендовано 

доопрацювати розрахунок. 

12. По проекту № 24 «Сучасний дитячий майданчик на території скверу на 

Майдані Згоди» через відсутність врахування ПКД рекомендовано 

доопрацювати розрахунок. 

13. По проекту № 35 «Настінний розпис пам`яті Героїв Небесної Сотні (майдан 

С.П.Корольова)» через те, що локація не належить міській раді рекомендована 

зміна локації. 

14. По проекту № 36 «Веслування – візитівка Житомира» через те, що є 

аналогічна проектна пропозиція рекомендовано поєднання проектів. 

15. По проекту № 39 «Спортивно-ігровий майданчик «Дитяча мрія» по вул. 

Небесної Сотні, 35/21 б» через те, що раніше подано проектну пропозицію під 

тією ж назвою рекомендовано змінити назву проектної пропозиції. 

16. По проекту № 48 «Як позбавитися сміття в Житомирі? Зробити сміття 

товаром!» через неузгодженість опису мети і результату та невідповідність 

локації  рекомендовано звернутись з консультацією до Департаменту 

економічного розвитку. 

17. По проекту № 53 «Зимовий SKI парк» рекомендована зміна локації. 

18. По проекту № 57 «ПАМ`ЯТНИК «ПАРА – ЖИТТЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ЛЮБОВІ» 

НА СОБОРНОМУ МАЙДАНІ»  рекомендована зміна локації, наприклад, на 

сквер Шелушкова. 



19. По проекту № 61 «Капітальний ремонт та обладнення БК УТОГ м. 

Житомир» через те, що об`єкт не належить міській владі рекомендовано 

провести консультації щодо відповідності проекту Положенню БУ. 

20. По проектам № 62 «Житомир – не смітник! (Вокзальна, Мар`янівка)», № 

63 «Житомир – не смітник! (Корбутівка, Мальованка)», № 64 «Житомир – не 

смітник! (Богунія, район «Хмільники», Крошня)», № 65 «Житомир – не 

смітник! (Центр міста)», №66 «Житомир – не смітник! (КАТП 0628, житлові 

масиви)»  через тотожність назв рекомендовано змінити назви проектних 

пропозицій. 

21. По проектам № 68 «Капітальний ремонт фасаду будинку Готтесмана» та 

№ 69 «Капітальний ремонт фасаду Прибуткового будинку (пам`ятка 

архітектури)» через те, що об`єкт не належить міській владі рекомендовано 

зняти пропозицію або вирішити питання з власністю. 

22. По проекту № 71 «Капітальний ремонт фасаду Універмагу» через те, що 

об`єкт знаходиться у приватній комерційній власності рекомендовано зняти 

проектну пропозицію з конкурсу. 

23. По проекту № 74 «Герби України та Житомира на Соборній площі» через 

невідповідність локації рекомендована зміна локації. 

24. По проекту № 98 «Сквер героїв на місці АТБ» через те, що земля 

знаходиться в площині судових рішень рекомендовано до вирішення 

юридичних питань, у зв`язку з неможливістю реалізації, відкласти дану 

проектну пропозицію. 

 

 

Голова  

Координаційної ради       Намєснік С.М. 

 

 

 

 

 



Секретар   

Координаційної ради       Тимофієнко Д.О. 

       

 


