
ПРОТОКОЛ 

засідання Координаційної ради з впровадження бюджету участі 

(громадського бюджету) в місті Житомирі 

25.05.2017 

Всього на засіданні були присутні 9 членів Координаційної ради: 

Намєснік С.М., Тимофієнко Д.О., Богоявленська Ю.В., Рошко О.І.,  

Шевченко В. Р., Астахова О.М., Маньковська О.Ю., Сластухіна С.В. 

(представник УЗГ), Прохорчук Д. А. (представник ДБФ). 

Присутні на засіданні: Клименко Д.В., Ожегова Н.Ф. 

Відсутні члени Координаційної ради: 6. 

Головував на засіданні: Намєснік С.М. 

Секретар засідання: Тимофієнко Д.О. 

 

Порядок денний: 

1. Хід реалізації проектів-переможців 2016 року. 

 

2. Щодо представницьких функцій по бюджету участі. 

 

3. Організаційні питання щодо підготовки до верифікації проектних 

пропозицій поданих у 2017 році, та супроводу бюджету участі у 2017 році. 

 

4. Різне. 

 

На початку засідання Голова Координаційної ради Намєснік Сергій 

Миколайович поставив на голосування порядок денний у поданій формі. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» - 9; «Проти» – 0; «Утримались» – 0. 

1. Хід реалізації проектів-переможців 2016 року. 

 

Виступив: Голова Координаційної ради Намєснік Сергій Миколайович з 

інформацією, де стисло проінформував членів Координаційної ради про хід 

реалізації всіх 11 проектів-переможців 2016 р. та на якій стадії реалізації 

вони знаходяться.  

Виступив: член Координаційної ради Шевченко Василь Русланович, який 

більш детально проінформував Координаційну раду про хід реалізації 

проектів: «Мультиспортивний майданчик біля ліцею №24» та «Extrime park 

для занять Street work out». 



Виступила: член Координаційної ради Прохорчук Діна Ансарівна 

(представник ДБФ), яка аргументувала необхідність винесення питання на 

сесію міської ради змін до положення управління Житлового господарства 

для реалізації проекту «Житомир – не смітник» 

Виступаючі відповіли на всі питання членів Координаційної ради. 

Координаційна рада прийняла до уваги надану їй інформацію щодо ходу 

реалізації проектів-переможців 2016 р. 

2. Щодо представницьких функцій по бюджету участі. 

 

Виступив: Голова Координаційної ради Намєснік Сергій Миколайович, що 

питання щодо представницьких функцій по бюджету участі було обговорено 

та погоджено членами Координаційної ради на попередніх засіданнях, але не 

було проголосовано. Щоб це питання набуло юридичної чинності, воно 

повинно бути затверджено рішенням Координаційної ради. 

Намєснік С.М. поставив на голосування пропозицію в такій редакції: 

«Представницькі функції по бюджету участі покласти на Голову 

Координаційної ради, секретаря Координаційної ради або делеговоного 

Головою уповноваженого представника». 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» - 9; «Проти»- 0; «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

3. Організаційні питання щодо підготовки до верифікації проектних 

пропозицій поданих у 2017 році, та супроводу бюджету участі у 2017 році. 

 

Виступив: Голова Координаційної ради Намєснік Сергій Миколайович, що у 

зв`язку з тим, що 31 травня закінчується термін подання проектних 

пропозицій приходить наступний етап – перевірка (верифікація) поданих 

проектних пропозицій. Враховуючи досвід верифікації проектних пропозицій 

минулого року,  а також реалізації проектів-переможців у цьому році, 

необхідно організувати більш досконалу та ретельнішу перевірку поданих 

проектних пропозицій. 

   Для оперативного та лігітимного прийняття рішення щодо доступу 

проектних пропозицій до верифікації, а в подальшому включення проектних 

пропозицій в перелік для голосування, Намєснік С.М. запропонував створити 

робочі групи з членів Координаційної ради кількістю не менше 3 осіб. 

 

Виступили: члени Координаційної ради Рошко Олександр Іванович та 

Шевченко Василь Русланович, які зазначили про необхідність обов`язковості 



повідомлення про засідання робочих груп та запрошення всіх членів 

Координаційної ради. 

      Після обговорення даного питання членами Координаційної ради, 

Намєснік С.М. поставив на голосування рішення в такій редакції: 

 

«Створити робочі групи Координаційної ради щодо аналізу доступу 

проектинх пропозицій до верифікації, а  в подальшому включення 

проектних пропозицій в перелік для голосування у кількості не менше 3 

осіб, з обов`язковим повідомленням всіх членів Координаційної ради”. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» - 9; «Проти»- 0; «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

Далі Голова Координаційно ради Намєснік Сергій Миколайович 

запропонував прийняти рішення зобов`язати керівників структурних 

підрозділів міськвиконкому призначити комісії або відповідальних 

працівників по верифікації проектних пропозицій у 2017 році. 

       Після обговорення, враховуючи зауваження членів Координаційної ради, 

Намєснік С.М. поставив на голосування рішення в такій редакції: 

 

«Звернутися з проханням до міського голови зобов`язати керівників 

структурних підрозділів призначити відповідальних посадових осіб по 

верифікації проектних пропозицій поданих у 2017 році». 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» - 8; «Проти»- 0; «Утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 

Далі Голова Координаційної ради Намєснік Сергій миколайович поставив на 

голосування організаційні питання у такій редакції: 

 

«Призначити відповідальних працівників управління по зв`язкам з 

громадськістю по відповідним пунктам Положення бюджету участі та 

представника Координаційної ради (п. 5.1. Положення)». 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» - 7; «Проти»- 0; «Утримались» - 2. 

Рішення прийнято. 

 



4. Різне 

 

Виступила: член Координаційної ради Богоявленська Юлія В`ячеславівна з 

пропозицією проголосувати членами Координаційної ради такі питання: 

1. Інформація, що презентується як така, що пов`язана з бюджетом участі 

(громадським бюджетом) м. Житомира (програми, проекти, меморандуми, 

протоколи намірів, грантодавці, фундації, ГО, зустрічі, тренінги, навчання, 

майстерні та ін.) акумулюється у Голови Координаційної ради, секретаря 

Координаційної ради, УЗГ та своєчасно доводиться до відома інших членів 

Координаційної ради та громадськості. 

2. Функції модерування сторінок бюджету участі (громадського бюджету)  

м. Житомира в соціальних мережах рекомендувати делегувати УЗГ як 

уповноваженому робочому органу (згідно Положення). 

      Після обговорення, члени Координаційної ради погодилися з тим, що дані 

пропозиції є доречними, але дуже масштабними – їх доопрацювати та 

винести на наступні засідання Координаційної ради. 

 

 

 

 

 

 

Голова  

Координаційної ради       Намєснік С.М. 

 

Секретар   

Координаційної ради       Тимофієнко Д.О. 

 

 


