
ПРОТОКОЛ 

розширеного засідання Координаційної ради з впровадження бюджету участі 

(громадського бюджету) в місті Житомирі 

19.04.2017 

Всього на засіданні були присутні 12 членів Координаційної ради. 

На початку засідання присутні члени Координаційної ради: 9  

Намєснік С.М., Тимофієнко Д.О., Богоявленська Ю.В., Головко О.В., 

Маньковська О.Ю.,     Рошко О.І., Фурлет І.В., Шевченко В. Р., Шелестюк А.М. 

Присутні на засіданні: представники управлінь та департаментів 

Житомирської міської ради, представники ЗМІ, Карпович О.Б.,         

Маковський С.А,  Опанасюк Ю.А., Мельничук А.М 

Відсутні члени Координаційної ради: 3. 

Головував на засіданні: Намєснік С.М. 

Секретар засідання: Карпович О.Б. 

 

Порядок денний: 

1. Порядок розгляду проектних пропозицій бюджету участі в 2017 році. 

2. Затвердження бланку розгляду проектних пропозицій, реалізація яких 

відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі м. Житомира на 2018 рік. 

3. Різне. 

 

На початку засідання Голова Координаційної ради Намєснік Сергій 

Миколайович поставив на голосування порядок денний у поданій формі. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» - 8; Проти – 0; Утримались – 1. 

1. Порядок розгляду проектних пропозицій бюджету участі в 2017 році. 

ВИСТУПИЛИ: 

Голова Координаційної ради Намєснік Сергій Миколайович наголосив на 

необхідності уважнішого аналізу проектів при верифікації аби попередити в 

майбутньому проблеми, що виникли на даний момент з проектними 

пропозиціями, які реалізуються у 2017 році. Основною передумовою появи 

даних проблем Сергій Миколайович  назвав не доопрацювання профільними 

управліннями та департаментами проектів в період їх верифікації та 

необізнаність авторів відносно етапів реалізації їх проектів. Для вирішення 

даної проблеми голова Координаційної ради запропонував управлінням міської 

ради визначити одну або кілька посадових осіб, на яких буде покладено 

обов’язок детального аналізу проектних пропозицій під час верифікації. Також 



Сергій Миколайович попросив при негативній відповіді на можливість 

реалізації певної проектної пропозиції, надавати розгорнуте та детальне 

пояснення, щодо того, у зв’язку з чим реалізація проекту не можлива.  

До засідання приєдналися Астахова О.М. та Кучерук О.В. 

Член Координаційної ради Богоявленська Юлія Вячеславівна зауважила, що на 

даний момент з’явилася проблема сприйняття деякими людьми бюджету участі 

як конкурсу грантів. Так на сьогодні вже є кілька проектних пропозицій 

поданих одним автором. При цьому виникають сумніви, що місцеві мешканці 

взагалі ознайомлені з тими пропозиціями які він вносить. Тож варто розробити 

методи попередження даної проблеми. 

Член Координаційної ради Шевченко Василь Русланович  також звернувся до 

представників управлінь та департаментів з проханням уважніше підходити до 

верифікації проектів та порадив визначити у кожному управлінні відповідальну 

особу, яка контактуватиме безпосередньо з Головко Оленою Володимирівною 

для обміну інформацією та вирішення проблемних ситуацій.  

Член Координаційної ради Головко Олена Володимирівна розповіла присутнім, 

що профільний виконавчий орган, що нестиме відповідальність за реалізацію 

проектної пропозиції, визначається резолюцією першого заступника міського 

голови, яку попередньо готує відділ звернення громадян. Розпорядником 

коштів призначається те управління, на баланс якого буде поставлено 

майбутній об’єкт. 

Член Координаційної ради Шевченко Василь Русланович запропонував 

управлінням по можливості більш уважно підійти і до моменту відсіву в період 

верифікації ідеї проектів, які не можливі для реалізації. 

Члени Координаційної ради Тимофієнко Дмитро Олександрович, Шевченко 

Василь Русланович, Кучерук Олег Володимирович, Шелестюк Андрій 

Миколайович, Рошко Олександр Іванович, Фурлет Іван Володимирович та 

начальник управління капітального будівництва Заблоцький Олександр 

Петрович обговорили можливості попереднього отримання інформації щодо 

знаходження комунікацій на ділянках, де реалізовуватимуться проектні 

пропозиції та норм безпеки, супровідних для певних проектів.  

Член Координаційної ради Головко Олена Володимирівна повідомила 

присутніх, що подібні дії не можливі, адже автором, згідно Положення може 

виступати навіть неповнолітній, окрім того, досвід інших міст показує, що дану 

інформацію отримують лише професіонали на моменті реалізації проектної 

пропозиції, а аж ніяк не автори. Також Олена Володимирівна розповіла, що такі 



міста як Чернігів та Черкаси не дофінансовують проектні пропозиції. За 

виключенням лише одного випадку дофінансування на 100000 грн.  

До засідання долучився Клименко Д. 

Член Координаційної ради Богоявленська Юлія Вячеславівна зазначила, що 

досвід Польщі навпаки показує можливість дофінансування. А також 

повідомила присутніх про наявну негативну динаміку подання проектних 

пропозицій, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі 

м. Житомира на 2018 рік. 

2. Затвердження бланку розгляду проектних пропозицій, реалізація яких 

відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі м. Житомира на 2018 

рік. 

Засідання покинула Богоявленська Ю.В. 

ВИСТУПИЛИ: 

Голова Координаційної ради Намєснік Сергій Миколайович запропонував 

внести зміни до бланку розгляду проектних пропозицій, затвердженого 

минулого року  в таких пунктах: 

- Окрім номера на бланку проектної пропозиції додати назву проекту та 

орієнтовну його вартість, визначену автором. 

- Додати у пункті «Розглянуто» окрім підпису, ПІБ та посаду особи, що 

поставила підпис.  

- Конкретизувати який профільний виконавчий орган здійснив розгляд 

проектної пропозиції. 

- Додати пунктом 1.6 «Необхідність виготовлення проектно-кошторисної 

документації реалізації проектної пропозиції». 

 

Член Координаційної ради Шелестюк Андрій Миколайович запропонував у 

новому пункті 1.6 додати орієнтовну вартість ПКД 

Після обговорення поданих змін Голова Координаційної ради Намєснік Сергій 

Миколайович поставив на голосування затвердження оновленого бланку 

розгляду проектних пропозицій, реалізація яких відбуватиметься за рахунок 

коштів бюджету участі м. Житомира на 2018 рік. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

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

Рішення прийнято. 



Представник управління комунального господарства зазначив, що бажано 

провести інформаційну кампанію з авторами щодо чіткого опису проекту. 

Зокрема, якщо оговорюється, наприклад, велосипедна доріжка, то зазначити її 

наближену довжину та ширину. Тобто надати чіткі цифри, які допоможуть 

визначити орієнтовну вартість проектної пропозиції при її верифікації. В 

іншому випадку, через обмежену кількість працівників управлінь, визначити 

наближену вартість усіх проектних пропозицій фізично не можливо. 

3. Різне. 

До присутніх звернулися начальник управління капітального будівництва 

Заблоцький Олександр Петрович та директор БТК «Центр-комплект» 

Опанасюк Юрій Анатолійович з проханням визначитися з технічним завданням 

для проекту «Островки здоров’я для всіх», оскільки на сьогодні повна 

реалізація проекту потребує дофінансування. 

Голова Координаційної ради Намєснік Сергій Миколайович зазначив, що згідно 

перемовин з автором проектної пропозиції, реалізація останньої планується 

оптимізованою, в межах зазначеної раніше орієнтовної вартості проектної 

пропозиції. 

Член Координаційної ради Рошко Олександр Іванович висловив свою думку, 

що часткова реалізація не можлива, оскільки це не погоджено з 600 

мешканцями, які своїми голосами обрали дану проектну пропозицію. 

Начальник управління капітального будівництва Заблоцький Олександр 

Петрович повідомив присутніх, що для замовлення проектно-кошторисної 

документації  для проекту «Островки здоров’я для всіх» у скороченому вигляді, 

йому необхідно мати офіційне письмове рішення Координаційної ради про 

оптимізацію даної проектної пропозиції в межах вже проголосованої та 

затвердженої орієнтовної вартості. В іншому випадку він замовлятиме 

проектно-кошторисну документацію на проект зі збільшенням вартості, але 

збереженням всіх параметрів даної проектної пропозиції. 

 

Голова  

Координаційної ради       Намєснік С.М. 

 

Секретар   

Координаційної ради       Тимофієнко Д.О. 


