
ПРОТОКОЛ 

засідання Координаційної ради з впровадження бюджету участі 

(громадського бюджету) в місті Житомирі 

26.04.2017 

Всього на засіданні були присутні 11 членів Координаційної ради. 

На початку засідання присутні члени Координаційної ради: 8  

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

Шевченко В. Р., Максименко С.О., Кучерук О.В., Шелестюк А.М. 

Присутні на засіданні: Маковський С.А. 

Відсутні члени Координаційної ради: 4. 

Головував на засіданні: Намєснік С.М. 

Секретар засідання: Тимофієнко Д.О. 

 

Порядок денний: 

1. Щодо оптимізації параметрів проектних пропозицій. 

 

На початку засідання Голова Координаційної ради Намєснік Сергій 

Миколайович поставив на голосування порядок денний у поданій формі. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

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

До засідання приєдналися: Фурлет І.В., Астахова О.М., Газарова К.П. 

(представник УЗГ). 

Виступив: Голова Координаційної ради Намєснік Сергій Миколайович з 

інформацією, що на його ім`я надійшов лист від начальника управління 

капітального будівництва Житомирської міської ради Заблоцького 

Олександра Петровича з проханням погодити скоригований перелік 

обладнання в межах виділеного з міського бюджету фінансування для 

підготовки завдання на проектування по проектній пропозиції «Острівки 

здоров`я для всіх». Намєснік С.М. запропонував прийняти рішення не по 

конкретно даній проектній пропозиції, а загалом для всіх проектних 

пропозицій, у яких може виникнути таке питання і проголосувати рішення в 

такій редакції: 

«Координаційна рада не заперечує щодо оптимізації параметрів 

проектної пропозиції в рамках вже затвердженої орієнтовної вартості 



проектної пропозиції тільки за умови надання згоди на це автором 

проектної пропозиції». 

Член Координаційної ради Шелестюк Андрій Миколайович запропонував в 

проект рішення додати, що згода автора проектної пропозиції  повинна бути 

письмова, та незаперечення Координаційна рада надає тільки після 

письмового звернення від відповідного розпорядника коштів. 

Після обговорення членами Координаційної ради запропонованого проекту 

рішення та доповнень до нього, голова Координаційної ради Намєснік Сергій 

Микоалйович виніс на голосування рішення в такій редакції: 

«Координаційна рада не заперечує щодо оптимізації параметрів 

проектної пропозиції в рамках вже затвердженої орієнтовної вартості 

проектної пропозиції тільки за умови надання письмової згоди на це 

автором проектної пропозиції». 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» - 10; «Проти»- 0; «Утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 

Голова Координаційної ради Намєснік Сергій Миколайович проінформував 

та запросив членів Координаційної ради 03 травня 2017 року о:  

12.00 – брифінг в прес-центрі за участю Інституту Регіонального Розвитку 

14.00 – навчальний тренінг «Як підготувати, подати і просувати проекти на 

виконання громадського бюджету міста Житомира» в Домі Української 

Культури. 

 

Голова  

Координаційної ради       Намєснік С.М. 

 

Секретар   

Координаційної ради       Тимофієнко Д.О. 

 

 


