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П Р О Т О К О Л № 19
позачергове засідання Координаційної ради
з питань бюджету участі
9 жовтя 2018 року
10:00 год.

У засіданні взяли участь: секретар міської ради Чиж Н.М., члени
Координаційної ради з питань бюджету участі: 6 членів - від громадськості:
Намєснік С.М., Ожегова Н.Ф., Петренко Ю.Б., Рошко О.І., Шевчук Г.О,
Шелестюк А.М. від виконавчих органів міської ради: Ахмедова О.В.

Головуючий на засіданні: голова Координаційної ради Шелестюк А.М.
Секретар засідання: начальник управління по зв’язках з громадськістю міської
ради Ахмедова О.В.

Слухали: секретаря міської ради Чиж Н.М., яка наглядно на відео
продемонструвала порушення голосування онлайн, людина не прописана в місті
Житомирі, змогла проголосувати за проект бюджет участі. Наголосила, що має
підтвердження, що є порушення в голосуванні, навіть ті, люди які закордоном
можуть вільно голосувати, ще створюються програмістами боти, IP-адреси та з
них також голосуються.
Також зазначила, що щоденно зв’язується з Києвом з розробниками сайту,
сьогодні відправила листа, щоб розробники надали пояснення щодо способу
виявлення та усунення порушень відносно онлайн голосування людей, які не
мають житомирської реєстрації та чи можливо відмоніторити та випрати ви
помилки, які є зараз в системі?
По перше, по телефону представники Фонду Східна Європа пояснила, що на
кінець голосування вони можуть витягнути з системи інформацію про тих людей,
які не мають житомирської реєстрації і надати її нам. Буде 5 днів після
голосування матимемо списки тих людей, які голосували з порушенням, без
житомирської реєстрації. Тоді скликаємо Координаційну раду, прес-конференцію
і обговорюємо ці питання та можливо знімаємо ці голоси. Другий варіант, якщо
вони не надають дані списки, тоді змушені будемо приймати рішенням, протягом
п’яти днів, визнавати це голосування як нелегітимне.
Слухали: члена Координаційної ради Рошка О.І., який наголосив, що про дане
порушення фактично стало відомо вчора, було б доречно, закрити канал
голосування онлайн через ПриватБанк. Це дає можливість зупинити потік нових
людей, які голосують з порушенням.
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який наголосив, що
вчора говорив з представником Фонду Східна Європа Олександрою Піденко, яка
зазначила, що стався збій зчитування даних та їх перевірки через Google, вважає,
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що саме вчора сталася ця помилка. Вони намагаються усунути цю помилку,
обіцяють сказати нам час коли саме сталася ця помилки трапилася, по друге
можуть від слідкувати дані, хто саме не голосував з житомирської реєстрацією і
можемо тоді їх виключити зі списку голосуючих.
Слухали: секретаря міської ради Чиж Н.М., яка наголосила, що ситуація, яка
зараз склалась є дійсно не легітимною, якщо враховувати процес, який відбувався
протягом восьми днів. Це говорить про те, що перед певною кількістю громадян,
які щиро вболівають за свій район, ті люди, які мають більше ресурсів для
агітування за свої проекти, мають переваги. Виходить не дуже коректно перед
простими звичайними людьми.
Слухали: члена Координаційної ради Рошка О.І., який наголосив, що є проблема
в порушенні, є повна підстава зробити розширене Координаційне засідання, з
представниками депутатських фракцій та визнати проблему про порушенням
голосування.
Слухали: секретаря міської ради Чиж Н.М., яка наголосила, що на даний момент
чекаємо відповідь з роз’ясненнями від Фонду Східна Європа, якщо ж відповіді не
буде тоді приймаємо рішенням, щоб почати нове голосування.
Слухали: члена Координаційної ради Рошка О.І., який вніс свою пропозицію,
відмінити електронне голосування взагалі, але залишити голоси людей які
прийшли на пункти голосування.
Слухали: члена Координаційної ради Шевчук Г.О., яка внесла свою пропозицію,
якщо були зафіксовані порушення по онлайн голосуванню, то варто було
зупинити його станом на сьогодні, скасовувати взагалі голосування ми не маємо
права. Зняти голоси онлайн, саме в ті дні чи години коли були зафіксовані
порушення, а знімати взагалі онлайн голоси не варто - це буде порушенням.
Слухали: члена
Координаційної ради Намєсніка С.М., який вніс свою
пропозицію якщо від Києва буде гарантія, що вони зможуть видалити голоси не з
житомирською пропискою, тоді ми їх видалемо і це буде чесно, якщо ж вони не
надають такої гарантії, тоді радикально відміняємо всю голосування.
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який зауважив, що так
як у нас є певні групи, які зацікавлені в тому, щоб зняти голоси онлайн. Згідно
Положення про бюджет участі голосувати можуть дві категорії людей ті, що
мають житомирське місце реєстрації та студенти, які навчаються у Житомирі, але
це підтверджується студентським квитком. Студенти можуть голосувати тільки
офлайн, тут зауважень не має. Проблема в тому, що особи не зареєстровані в
місті Житомирі голосують, ось це є порушення, якщо розробники сайту надають
інформацію, тоді видаляємо цих людей, незважаючи на те, як вони голосували.
Отримавши листа, з роз’ясненнями як це можна зробити, тоді чекаємо кінця
голосування і приймаємо рішення.
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Слухали: члена Координаційної ради Намєсніка С.М.,
вніс пропозицію
сформулювати порядок денний і поставити його на голосування.
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюк А.М., який вніс на голосування
два питання порядку денного, 1. Обговорення щодо усунення порушень у системі онлайн голосування.
2. Письмове звернення до розробників сайту Громадський бюджет щодо
надання та підтвердження інформації про порушення поіменного
голосування людей, які не зареєстровані в місті Житомирі.
Голосували за порядок
Координаційної ради.
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