П Р О Т О К О Л № 20
засідання Координаційної ради
з питань бюджету участі
12 жовтня 2018 року
16:00 год.
У засіданні взяли участь: представники громадськості, автори проектів, представники
ЗМІ та члени Координаційної ради з питань бюджету участі: 9 членів - від
громадськості: Маньковська О.Ю., Намєснік С.М., Ожегова Н.Ф., Петренко Ю.Б.,
Рафальська О.П., Рошко О.І., Шевчук Г.О, Шелестюк А.М.; від виконавчих органів
міської ради: Ахмедова О.В., Прохорчук Д.А., Блажиєвський І.Й. та Черниш Є.М.

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

Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який наголосив, що сьогодні
відбувається засідання Координаційної ради з приводу визначення переможців
загальноміського голосування
проектів бюджету участі 2018 року. Закінчилось
голосування по проектам бюджету участі, яке тривало з 1 по 10 жовтня, привітав
житомирян із закінченням голосування. Нагадав, що у 2016 році голосувало 4 тис.
людей, у 2017 році - 8 тис. людей і в цьому році понад 12 тис. людей проголосувало за
проекти бюджету участі. Подякував всім членам Координаційної ради та міській раді за
процес голосування. Зазначив, що мається низка зауважень від громадськості, що були
певні порушення під час голосування, підозри на те, що були порушення Положення
про бюджет участі. Інформація на сайті Громадський бюджет прозора, зафіксовано, проголосувало - 12 527 мешканців, які віддали - 32554 голоси, загальна кількість
голосів онлайн - 15363, кількість осіб онлайн - 6279, кількість голосів офлайн - 17191,
кількість осіб офлайн - 6248. Можна бачити, що майже порівну поділені голоси між
тим, хто голосував онлайн та офлайн.
В ході голосування було виявлено, що особи не зареєстровані в Житомирі, могли
підтримати проекти, зайшовши в систему через Banking ID. Отримали листа від Фонду
Східна Європа в якому, зазначено, що система дозволяє виявити голоси, що були віддані
особами не зареєстрованими в м. Житомирі і за необхідності є можливість їх видалити.
Перелік голосів осіб не зареєстрованих у місті буде надано протягом 5 робочих днів (
тобто не пізніше 16 жовтня включно).
Згідно Положення про бюджет участі Координаційна рада має за два дні оголосити
перелік проектів, які ввійшли в рейтинг і мають бути реалізовані в рамках бюджету
участі, з іншої сторони зважаючи на ті, можливі порушення, але поки, що ми не можемо
констатувати факт цих порушень, має бути офіційне підтвердження Фондом Східна
Європа щодо тих, осіб, які не зареєстровані в місті Житомирі. Крім того, у авторів є
можливість подавати апеляційні заяви протягом 5-ти днів після завершення
голосування.
Слухали: начальника управління по зв’язках з громадськістю Ахмедову О.В., яка
наголосила, що погоджується з думкою голови Координаційної ради, а також
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наголосила, що є факти фото-відео фіксації, де люди, не зареєстровані у Житомирі,
голосували за проекти бюджету участі. Для того, щоб все було чесно і вірно, ми не
будемо відбирати проекти вручну, згідно Положення про бюджет участі та системи
громадський бюджет, вона показує рейтинг голосів, але все таки цю інформацію
потрібно перевірити та дочекатися на відповідь від Фонду Східна Європа, які
перевірять повністю всіх, хто голосував.
Слухали: члена Координаційної ради Намєсніка С.М., який надав уточнення згідно
Положення про бюджет участі, пункт 13.4. За результатами голосування Координаційна
рада протягом 5 (п’яти) робочих днів після закінчення голосування приймає апеляційні
заяви від авторів проектів на ім’я голови Координаційної ради (тобто до 18.10.2018
року). Погодився з тим, що зараз можемо зробити попереднє затвердження списків
пункт 13.6. Перелік проектів-переможців загальноміського голосування затверджуються
розпорядженням Житомирського міського голови відповідно до результатів голосування
та поданими рекомендаціями Координаційної ради. Відповідно Координаційна рада
може подати рекомендації тільки після того, як будуть розглянуті апеляційні скарги.
Слухали: директора юридичного департаменту Черниша Є.М., який в свою чергу,
зауважив, що погоджується з попередньою думкою, але ці результати, не зовсім
коректно назвати попередніми відповідно до пункту 13.5 Координаційна рада не пізніше
2 (двох) робочих днів з дня завершення голосування приймає рішення про встановлення
результатів голосування Положення про бюджет участі. Наприклад, сьогодні
Координаційна рада прийме рішення щодо результатів голосування і тоді всі розуміють,
що є строк для подачі апеляційних заяв. Тільки після їх розгляду будуть подані
рекомендації міському голові для затвердження результатів голосування в
розпорядженні.
Слухали: члена Координаційної ради Намєсніка С.М., який наголосив, що на жаль, в
Положенні не має слова «попереднє» голосування, але можемо в голосуванні
Координаційної ради поставити питання так: попередньо затверджуємо списки, а
остаточний після розгляду апеляційних заяв і рекомендації міському голові.
Слухали: члена Координаційної ради Шевчук Г.О., яка також підтримала думку
Намєсніка С.М. та юридичного департаменту, що сьогодні маємо оголосити кількість
тих голосів, які мають право називатись переможними, а протягом 5 днів будуть
розглянуті апеляційні заяви з доказами фальсифікація і це також може вплинути на
результати переможних проектів. Тож маємо прийняти рішення щодо закінчення
голосування.
Слухали: громадського діяча Тимофієнка Д.О., який запропонував, що можливо
потрібно прийняти рішення Координаційною радою про результати голосування після
отримання листа від Фонду Східна Європа.
Слухали: депутата міської ради Шевченка В.Р., який запропонував, щоб люди не
путались, можливо зараз затвердити рейтингове голосування таке, як воно є і ніхто не
знає, яке воно буде після подачі апеляційних заяв, а далі розглядаються ті матеріали, які
нададуть розробники сайту і затверджуєте кінцеве результати.
Слухали: члена Координаційної ради Рошка О.І., який зазначив, що доречно було б
зараз озвучити рейтингове голосування і вже після апеляційних заяв, якщо вони будуть.
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затвердити остаточний список. Але в цей період публічно озвучувати кожну апеляційну
заяву.
Слухали: начальника управління по зв’язках з громадськістю Ахмедову О.В., яка
зазначила, загальна сума бюджету участі в цьому році становить 15 млн 219 тис 100 грн
73 коп.. З цієї суми 70 % ( 10 млн 653 тис 370 грн 51 коп ) буде виділено на великі
проекти, 30% - 4 млн 565 тис 730 грн 22 коп - на малі проекти. Тому будуть проекти
переможці ті, які потрапляють по підрахунки в ці суми.
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який наголосив, що зараз
маємо зафіксувати перелік проектів по голосам, якщо будуть зміни відбуватися маємо
фіксувати напідставі чого, та зібрати засідання, де автори зможуть бачити чому
відбулися зміни по їх проектам.
Слухали: автора проекту №66 Козловець М.М., який наголосив, що цього року було
недосконала система онлайн голосування, тому що багато людей не могли
авторизуватись. Так проекти №66 по підрахункам автора втратив сотню голосів і також
зазначив про неодноразові випадки тиску на студентів ВНЗ, а саме ті, які знаходяться на
Корбутівці, на це потрібно звернути увагу.
Слухали: члена Координаційної ради Рошка О.І., який наголосив, щоб автори
приводили приклади тиску без домислів, якщо хтось говорить, що студент прийшов за
екзамен проголосувати потрібні докази.
Слухали: члена Координаційної ради Намєсніка С.М., який наголосив, що потрібно
спочатку затвердити порядок денний.
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який поставив на голосування
порядок денний, 1. Затвердження рейтингового голосування по великих та малих проектах Бюджету
участі.
2. Різне.
Голосували за порядок денний одноголосно всі присутні члени Координаційної
ради.
Слухали: депутата обласної ради Кропивниць кого В.М., який зазначив, щоб на
наступний раз врахувати всі помилки по голосуванню, щоб не було цих без підставних
звинувачень. Наголосив, що саме ті, що голосують хочуть щось зробити для міста,
можливо потрібно встановлювати камери, таймери.
Слухали: члена Координаційної ради Рошка О.І., який зауважив по проекту №11
«Міському парку - нові атракціони», що даний проекти має комерційну складову та
потребує додаткового робочого місця, що суперечить Положенню про бюджет участі.
Слухали: члена Координаційної ради Петренко Ю.П., яка зауважила, по спискам
голосування, чому програма не порахувала окремо перелік та суму по малим та великим
проектам.
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Слухали: члена Координаційної ради Намєсніка С.М., який зазначив, що
Координаційна рада не пізніше 2 (двох) робочих днів з дня завершення голосування
приймає рішення про встановлення результатів голосування. Ми не можемо відхилитися
від даного пункту, тому потрібно чітко сформулювати рішення за яке будемо
голосувати. Запропонував, прийняти рішення про затвердження результатів
голосування, але наполіг, щоб слідуючим реченням було дані результати є попередні і
згідно пункту 13.6 після розгляду апеляційних заяв Координаційна рада подає
рекомендації міському голові для затвердження результатів голосування.
Слухали: депутата міської ради Шевченка В.Р., який зазначив, що варто сьогодні
зафіксувати всі цифри по голосування та затвердити рейтинг, далі розглядаються
апеляційні заяви, будуть можливо змінюватись місця, можливо хтось випаде зі списку,
відповідно хтось підніметься.
Слухали: члена Координаційної ради Шевчук Г.О., яка зауважила, що потрібно йти по
порядку денному, а не перескакувати з одного питання на інше.
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який наголосив для авторів,
малі проекти займаються 30% від загальної суми 15 млн 219 тис 100 грн 73 коп.., тобто 4
млн 565 тис 730 грн 22 коп, великі проекти - 70 % ( 10 млн 653 тис 370 грн 51 коп ).
Запропонував на даний момент не фіксувати переможців, тому що можуть бути зміни.
Слухали: члена Координаційної ради Рафальську О.П., яка наголосила, згідно
Положення, пукнт 13.4. За результатами голосування Координаційна рада протягом 5
(п’яти) робочих днів після закінчення голосування приймає апеляційні заяви від авторів
проектів на ім’я голови Координаційної ради, у разі необхідності організовує необхідні
перевірки із залученням зацікавлених сторін, робочої групи, депутатів Житомирської
міської ради, представників виконавчих органів Житомирської міської ради, незалежних
експертів.
Тому потрібно надати мешканцями можливість подавати апеляційні заяви, а вже тоді
приймати рішення щодо проектів-переможців бюджету участі.
Слухали: директора юридичного департаменту Черниша Є.М., який зазначив, перш ніж
оскаржити потрібно, щоб було, що оскаржувати. То якраз те, що буде оскаржуватись це рішення про затвердження результатів голосування, - кількість проектів - кількість
голосів. В будь-якому разі Координаційна рада, згідно Положення про бюджет участі
повинна затвердити результати голосування, при цьому затверджені можна вказати
межу за цими результатами хто претендує на перемогу. На даний момент повинні
затвердити результати по всім проектам, кожен автор може подати апеляційну заяву і
його аргументи можуть бути прийняті Координаційною радою. Але потрібно зазначити
межу прохідний проекти чи ні.
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який зазначив, що зараз маємо
затвердити перелік рейтинговий по голосуванню та рекомендації про проекти
переможці.
Слухали: директора юридичного департаменту Черниша Є.М., який наголосив, що
зараз потрібно вказати прохідну межу по проектам.
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Слухали: начальника управління по зв’язках з громадськістю Ахмедову О.В., яка
наголосила, що зараз не можемо робити межу по проектам-переможцями, потрібно
лише затвердити рейтинговий список голосування по великих та малих проектах.
Слухали: директора юридичного департаменту Черниша Є.М., який наголосив потрібно
затвердити результати по всім проектам, і зазначити відповідно до параметру бюджету
участі на 2018 рік затверджений Координаційною радою та з урахування суми на великі
та малі проекти оголосити претендентів на перемогу.
Слухали: члена Координаційної ради Намєсніка С.М., запропонував, щоб
Координаційна рада прийняла рішення про затвердження результатів голосування, яке є
попереднім, остаточні результати голосування, згідно пункту 13.6 Положення
затвердить своїм розпорядженням міський голова після
поданих рекомендацій
Координаційної ради сформованих по розгляду можливих апеляційних заяв.
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який поставив на голосування
питання щодо затвердження рейтингових результатів голосування по великих проектам.
Перелік великих проектів (10 млн 653 тис 370 грн 51 коп)
Номер
проекту

23
62

Назва проекту

Каскадні сходи до річки Кам'янки
Онопрієнко В.В.
ФУТБОЛ ЛЛЯ ВСІХ НА
МАР’ЯНІВШ

ПІБ автора
Онопрієнко
Валерій
Васильович
Ничипорчук
Олена Юріївна

Бюджет

Результати
голосування

1500000

1386

1499995

1180

48

Перший в Житомирській області
«Зелений лабіринт»

Дяченко
Володимир
Васильович

1435000

1168

11

Міському парку - нові атракціони

Хренов Матвій
Володирович

950000

1026

41

«Музей каменю Житомирщини»

Кропивницький
Микола
Петрович

1500000

993

88

«ДрагонСіті» - гребля на човнах
«Дракон» у місті Житомирі

Мороз Дмитро
Михайлович

940500

969

21

ВУЛИЧНЕ
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ В
МІКРОРАЙОНІ МАЛІКОВА: “РАДІ
ВАС БАЧИТИ!”

Онопрієнко
Вікторія
Валеріївна

1499150

967

5

Благоустрій прибудинкових
територій

Пархомець
Вікторія Ігорівна

1000000

929

5

68

Європейський сквер на Крошні!

Раковин Анна
Юріївна

1500000

918

66

Реставрація літака. Проект «Крила».

Козловець
Максим
Михайлович

1500000

759

56

Багатофункціональний спортивний
майданчик (Перемоги. 54)

Радченко Богдан
Петрович

1056509

720

15

Стоянка біля дому

Лось Іван
Володимрович

1500000

687

12

Спорт на Корбутівці

Крижанівська
Лариса
Володимирівна

1500000

673

64

“Польський цвинтар” - історикокультурний музей-заповідник Vмісті
Житомир (частина 2) (європейські
некрополі кінця XVIII та початку
XIX століття)

Глюза Анатолій
Анатолійович

1437000

541

45

Модернізація баскетбольного
майданчику біля ліцею №25

Апарін Денис
Миколайович

1344900

459

71

Мультиспортивний майданчик на
базі двох шкіл №28 та №16 (Друга
секція)

Раковин Юрій
Леонідович

1500000

454

57

Бронзовий пам’ятник Володимиру
Шинкаруку «Іду у пісню, наче йду у
вічність» на вулиці Михайлівській

Шинкарук Федір
Володимирович

1188000

447

81

Рельєфний Велосипедний Трек на
Майдані Згоди

Папірний
Олександр
Сергійович

920900

305

86

Тенісний корт для всіх

Дехтяренко
Оксана
Валерїївна

1471249
298

31

Сквер імені Князів Островських

Умінський
Андрій
Володмирович

1300000

297

79

"Чиста вода" - встановлення бювету
артезіанської питної води

Корж Зоя
Віталіївна

1499000

283

6

49

Розвиток спорту та відпочинку для
дітей

Лук'янюк Зінаїда
Григорівна

1467603

246

4

Реконструкція С П О Р Т И В Н О Г О
майданчику Гідропарк

Коханчук
Анастасія
Сергіївна

1416775

240

82

Космічне містечко

Дідківська Ольга
Валентинівна

838625

234

39

Сквер на Мальованці

Сорокопуд
Михайло
Васильович

1500000

222

33

Сквер імені Івана Сльоти

Бічук Юлія
Анатоліївна

1253000

203

105

"Маленький Житомир на Польовій"

Щигрінцова
Тетяна
Володимирівна

598750

188

43

Мультиспортивний майданчик біля
будинків вул.Покровська, 155 та 159

КИСЕЛЬОВА
ІРИНА
Ярославівна

1499999

147

84

Спортивне подвір’я по вул.
Київський 59

Шевченко Ірина
Петрівна

1497940

146

13

Спортивний майданчик "Юним
футболістам"

Празднікова
Людмила
Борисівна

1153216

139

42

Сквер імені Лесі Українки

Бовсуновська
Тетяна Василівна

1498489

132

70

Облаштування спортивного
комплексу ( вул. Домбровського,
24.26.28.301

Швець Вікторія
Вікторівна

1348175

125

34

Каретний сучасний європейський:
Двір без бордюрів

Гомолач Галина
Арсенівна

1499027

106

3

Країна мрій, на Бориса Тена 104

Сиротюк Юлія
Володимирівна

1155813

95

7

Електронне табло для
електротранспорту

Гетьман Вадим
Валерійович

990000

94

92

Олімпійські надії Житомира

Большаков
Олександр
Сергійович

999000

85

35

Каретний сучасний європейський:
Спортивні островки

Славінська Олена
1220754
Станіславівна

77

90

Бронзовий міні-макет центральної
частини міста Житомир початку XX
століття

Позняк
Валентина
Леонідівна

1200000

71

54

Капітальний ремонт скверу по
вул.Небесної Сотні від
вул.С.Бандери до вул.Лесі Українки
в м.Житомирі

Онищук Галина
Терентіївна

1411600

70

108

Благоустрій прибудинкової території Поліщук Тетяна
по вул.Домбровського, 24, 26, 28, ЗО Сергіївна

1451500

66

94

Спортивний дитячий майданчик
«Мрія»

Завадська
Катерина
Андріївна

1429959

54

55

ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО
МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ
«ЕКОПРОСТІР»

Бордюг Наталія
Сергіївна

1500000

53

80

Маковський
Спортивний майданчик на Шевченка
Сергій
105
Анатолійович

1499950

50

60

Голосували: «За» - 7, «Утримались» -1
Рішення прийнято.

Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який поставив на голосування
питання щодо затвердження рейтингових результатів голосування по малих проектам.

8

Перелік малих проектів (4 мли 565 тис 730 гри 22 кой)
Бюджет

Результати
голосування

Ракович Анна
Юріївна

500000

1150

Алея здоров'я

Онопрієнко
Валерій
Васильович

500000

1149

40

Мрії дитини: "Спортляндія над
Кам'янкою"

Габрук Олена
Вікторівна

412900

991

6

Спорт у кожен двір (Бориса Тена,
104)

Пархомець
Вікторія Ігорівна

499977

927

28

Територія здоров’я на Мальованці

Сорокопуд
Михайло
Васильович

500000

901

73

«Дитяча мрія» - облаштування
дитячої зони у Мальованському
сквері

Кропивницький
Микола
Петрович

473100

880

26

Декоративний сЬонтан на розі
Небесної Сотні та Лятошинського
«Лотос Небесної Сотні»

Скворцова Аліса
Михайлівна

401063

841

18

Сучасна зупинка

Лось Іван
Володимирович

499217

837

38

Зона відпочинку для мам з
маленькими дітьми

Хренов Матвій
Володимирович

143000

779

8

Архітектурне освітлення М У З И Ч Н О Ї
школи №1 ім.Б. Лятошинського на
Михайлівській

Яремчук Євген
Юрійович

399216

648

20

«Єдина школа - єдина платформа»

Рєткова
Анастасія
Вадимівна

217717

575

25

Сонячні дерева для зарядки
мобільних пристроїв у Гідропарку

Мороз Ігор
Олександрович

294300

558

Номер
проекту

Назва проекту

69

Благоустрій стежки між Крошнею та
Вільським Шляхом ("колишня
Максютова)

24

ПІБ автора

9

85

Спортивний простір в ЗОШ №35

Павленко Юлія
Василівна

497903

454

72

Будівництво парковки на Крошні
біля шкіл

Раковин Юрій
Леонідович

500000

396

93

«Крок назустріч пацієнту»

Лобова Галина
Вікторівна

105250

330

77

Громадський простір на Богунії

Сідоров Ярослав
Вікторович

499700

275

91

Відеопрактикумі відеолекторій)
«Прості речі рятують життя»

Замкова Ірина
Юрїївна

172250

225

53

Створення системи туристичної
міської навігації

Святненко Юлія
Юрїївна

435000

221

9

Спортивний майданчик "Будемо
здорові!"

Празднікова
Людмила
Борисівна

356400

197

32

Місто кераміки "Кераміст"

Кудрік Дар'я
Андріївна

487030

180

83

Коворкінг-центр "Мир на долоні" для
Бурячік Ганна
ВПО, учасників АТО та місцевих
Сергіївна
громадян

446000

155

87

Щасливе дитинство (облаштування
дитячого майданчика по вул.
Київський 59,63,61)

Шевченко Ірина
Петрівна

494651

154

103

Путівники по місту (туристична
навігація)

Мельничук
Анатолій
Миколайович

496000

153

36

Каретний сучасний європейський:
Дитячі островки

Славінська
Олена
Станіславівна

471612

137

61

Дитячий простір на Шевченка 105

Маковський
Сергій
Анатолійович

499115

133

7

Майданчик для зайнять streetworkout

Хлопов Дмитро
Олегович

375000

119

10

89

Створення дитячого майданчику та
зони відпочинку у дворі між
будинками 26 та 28 по
вул.Домбровського

Поліщук Тетяна
Сергіївна

499900

117

52

Реконструкція скверу за адресою
«Станишівський майдан. 1»

Пиріг Тамара
Костянтинівна

456000

115

16

Дитячий майданчик вул. Гранітна.
4/20

Калетинець
Віктор
Романович

266490

105

106

Тренажерний майданчик на Гагаріна

Плис Оксана
Андріївна

497080

98

ЗО

Двір в радість всім

Зущик Дмитро
Михайлович

474300

85

50

Спортивно-ігровий майданчик (Івана
Гонти 2)

Павлюк
Людмила
Борисівна

325783

78

59

Острівок дитячого дозвілля

Поліщук Наталія
Миколаївна

499100

74

19

Розміщення охоронних та
анотаційних дощок на об’єктах
культурної спадщини (пам’ятках)

Кучеренко
Неоніла
Володимирівна

393550

66

14

Оновлення дитячого майданчику

Остапчук Ігор
Олексійович

108576

59

17

Дитячий майданчик "Невгамовні"

Чісліна Наталія
Анатоліївна

495665

50

47

Дитячий майданчик по вул. С.
Бандери. 2

Кучинська Юлія
Анатоліївна

492536

40

Голосували: «За» - 7, «Утримались» -1
Рішення прийнято.
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Слухали: члена Координаційної ради Намєсніка С.М., який запропонув поставити на
голосування питання, - затвердження попереднього переліку проектів, а остаточні
результати та перелік проектів переможців згідно пункту 13.6 Положення про бюджету
участі підписує своїм розпорядженням міський голова на підставі рекомендації
Координаційної ради сформованих після розгляду можливих апеляційних заяв.
Слухали: начальника управління по зв’язках з громадськістю Ахмедову О.В., яка
уточнила, що апеляційні скарги приймаються не пізніше 18 жовтня 2018 року до 18:00
включно, а лист відповідь від Фонду Східна Європа має надійти не пізніше 16 жовтня.
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який поставив на голосування
запропоноване питання озвучене членом Координаційної ради Намєсніком С.М.

Голосували: «За» - 7, «Утримались» -1
Рішення прийнято.

Голова Координаційної ради
з питань бюджету участі

Секретар Координаційної ради
з питань бюджету участі

О.В. Ахмедова
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