
П Р О Т О К О Л  

 

засідання Координаційної ради з впровадження бюджету участі 

(громадського бюджету) в місті Житомирі 
 

16.01.2017 р. 

 
Присутні члени Координаційної ради: 12 
Астахова О.М., Богоявленська Ю.В., Головко О. В., Костриця М.М., Кучерук. О.В., 

Маньковська О.Ю., Намєснік С.М., Рошко О.І., Тимофієнко Д.О., Фурлет І.В., Шевченко 

В.Р., Шелестюк А.М. 

Присутні асоційовані члени Координаційної ради: 6 
Гаращук С.П., Мартинюк І.О., Мельник Л.І., Мельничук А.М., Рошко В.О., Шевчук Г.О. 

Відсутні члени Координаційної ради: 6 
Головував на засіданні: Костриця М.М. 
Секретар засідання: Головко О.В. 
 
 

СЛУХАЛИ:  
Кострицю М.М. заступника голови Координаційної ради. 
Зазначив гостру необхідність вирішення питання дієздатності 

Координаційної ради у зв’язку з відсутністю дієвої більшості на засіданні. 

Запропонував на порядок денний поставити одне питання щодо дієздатності 

Координаційної ради. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 
Підтримати пропозицію Кострицю М.М. щодо порядку денного. 
«ЗА» 7,   «ПРОТИ» 1,  «УТРИМУЮСЬ» 2. 

Всього голосувало: 10 членів Координаційної ради 

ВИРІШИЛИ:  
Затвердити порядок денний. 

 
Порядок денний: 

1. Дієздатність Координаційної ради 
 
1. СЛУХАЛИ:  

Кострицю М.М. заступника голови Координаційної ради. 

Запропонував усім бажаючим висловити свої пропозиції щодо 

дієздатності Координаційної роботи з лімітом часу до 1 хвилини кожному. 

Пропозицію Костриці М.М., Гаращука С.П. 

Про вихід членів виконавчих органів Житомирської міської ради зі 

складу Координаційної ради, а саме: Ясюнецький О.О., Прохорчук Д.А., 

Головко О.В., Сердечна А.В., Костриця М.М. 

Звернули увагу членів Координаційної ради на стандарти 

партиципаторного бюджетування згідно схеми. Зазначив, що моніторинг 

попередньої роботи Координаційної ради не відбувся у зв’язку із відсутністю 

кворуму. 



Пропозицію Рошко О.О., члена Координаційної ради. 

Висловив основні причини недієздатності. Оцінив роботу 

Координаційної ради за попередній період, як незадовільну, по причині 

відсутності головуючого. Зазначив неспроможність заступників організувати 

згуртовану командну роботу. Висловив незадоволення систематичною 

неявкою членів Координаційної ради на засідання. Вищеперераховане 

призвело до недієздатності Координаційної ради. Запропонував наступні 

шляхи вирішення проблемних питань: 

1) Виключити зі складу Координаційної ради членів, які систематично 

не відвідують засідання колегіальним рішенням або за власним  

бажанням. 

2) Обрати голову Координаційної ради. 

Фурлета І.В., члена Координаційної ради 

Повідомив, що у телефонній розмові Пучич В.Г. висловив згоду про 

вихід зі складу Координаційної ради за власним бажанням. Нагадав членам 

Координаційної ради їх функціональні обов’язки. 

Шевченко В.Р., члена Координаційної ради 

Висловив своє незадоволення щодо відсутності кворуму на більшості 

засідань Координаційної ради. 

Шелестюка А.М.. заступника голови Координаційної ради 

Про відсутність особи, яка готова взяти на себе відповідальність голови 

Координаційної ради. 

Шевчук Г.О., автора проектної пропозиції № 5 бюджету участі, 

асоційованого члена Координаційної ради 

Про недоречність виходу зі складу Координаційної ради працівників 

виконавчих органів Житомирської міської ради. 

Астахову О.М., члена Координаційної ради 

Підтримала думку Шевчук Г.О. щодо недопущення виходу працівників 

виконавчих органів Житомирської міської ради. 

 

За результатами обговорення, запропонували голосувати за вихід зі 

складу Координаційної ради поіменно та включити працівників виконавчих 

органів Житомирської міської ради за посадами, а саме, представників 

департаменту бюджету та фінансів, департаменту економічного розвитку, 

управління по зв’язкам з громадськістю міської ради, відповідального за 

реалізацію вимог Положення про бюджет участі (громадський бюджет) в 

місті Житомирі згідно посадових обов’язків.  

 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

Підтримати пропозицію щодо поіменного голосування за вихід зі складу 

Координаційної ради. 
«ЗА» 11,  «ПРОТИ»  0,  «УТРИМУЮСЬ»  1. 

Всього голосувало: 12 членів Координаційної ради 

 



Підтримати пропозицію щодо виходу зі складу Координаційної ради  

Ясюнецького О.О. 

«ЗА» 10,  «ПРОТИ»  0,  «УТРИМУЮСЬ»  2. 

Всього голосувало: 12 членів Координаційної ради. 

 

Підтримати пропозицію щодо виходу зі складу Координаційної ради 

Сердечної А.В.  

«ЗА» 12,  «ПРОТИ»  0,  «УТРИМУЮСЬ»  0. 

Всього голосувало: 12 членів Координаційної ради. 

 

Підтримати пропозицію щодо виходу зі складу Координаційної ради  

Пучича В.Г. 

«ЗА» 10,  «ПРОТИ»  0,  «УТРИМУЮСЬ»  2. 

Всього голосувало: 12 членів Координаційної ради. 

 

Підтримати пропозицію щодо виходу зі складу Координаційної ради  

Семенець Г.В. 

«ЗА» 7,  «ПРОТИ»  3,  «УТРИМУЮСЬ»  2. 

Всього голосувало: 12 членів Координаційної ради. 

 

Підтримати пропозицію щодо виходу зі складу Координаційної ради  

працівників виконавчих органів Житомирської міської ради:  Костриці М.М.,  

Головко О.В., Прохорчук  Д.А. 

«ЗА» 10,  «ПРОТИ»  0,  «УТРИМУЮСЬ»  2. 

Всього голосувало: 12 членів Координаційної ради. 

 
Включити до складу Координаційної ради посадових осіб виконавчих 

органів Житомирської міської ради:  

представника департаменту бюджету та фінансів;  

представника департаменту економічного розвитку; 

представника управління по зв’язкам з громадськістю міської ради; 

відповідального за реалізацію вимог Положення про бюджет участі 

(громадський бюджет) в місті Житомирі згідно посадових обов’язків. 
«ЗА» 8,  «ПРОТИ»  0,  «УТРИМУЮСЬ»  3. 

Всього голосувало: 11 членів Координаційної ради. 

 

*Пропозицію Кучерука О.В., члена Координаційної ради 

Про включення до складу Координаційної ради нових членів. 

Запропонував поставити на голосування та підтримати кандидатуру 

Мельничука А.М. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» 6,  «ПРОТИ»  6,  «УТРИМУЮСЬ»  0. 

Всього голосувало: 12 членів Координаційної ради. 

Кандидатуру Мельничука А.М. відхилено. 



*Пропозицію Фурлета І.В., члена Координаційної ради 

Розглядати вступ нових членів Координаційної ради після підписання 

розпорядження міського голови про внесення змін до діючого складу, 

завчасного оголошення про наявність вакантних місць на заміщення та 

зарекомендувавши себе як асоційований член своєю роботою в 

Координаційній раді. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

Підтримати пропозицію Фурлета І.В. 

«ЗА» 8,  «ПРОТИ»  0,  «УТРИМУЮСЬ»  4. 

Всього голосувало: 12 членів Координаційної ради. 

 
За результатами обговорення 

 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати міському голові внести зміни до складу Координаційної 

ради з впровадження бюджету участі (громадського бюджету) в місті 

Житомирі 

 
1.  Астахова Олена Михайлівна керівник міського відділення ВГО «Асоціація 

платників податків України» (за згодою) 

2.  Богоявленська Юлія Вячеславівна громадський активіст (за згодою) 

3.  Кучерук Олег Володимирович громадський активіст (за згодою) 

4.  Максименко Сергій Олександрович учень Житомирської гуманітарної гімназії №23 

(за згодою) 

5.  Маньковська Ольга Юріївна громадський активіст (за згодою) 

6.  Намєснік Сергій Миколайович громадський активіст (за згодою) 

7.  Рошко Олександр Іванович громадський активіст (за згодою) 

8.  Тимофієнко Дмитро Олександрович громадський активіст (за згодою) 

9.  Фурлет Іван Володимирович депутат Житомирської міської ради 

10.  Шевченко Василь Русланович депутат Житомирської міської ради 

11.  Шелестюк Андрій Миколайович  громадський активіст (за згодою) 

Представники профільних виконавчих органів міської ради: 

12.  Представник департаменту бюджету та фінансів міської ради 

13.  Представник департаменту економічного розвитку міської 

ради 

14.  Представник управління по зв’язках з громадськістю міської 

ради 

15.  Представник відповідальний за реалізацію вимог Положення 

про бюджет участі (громадський бюджет) в місті 

Житомирі згідно посадових обов’язків 



Провести чергове засідання Координаційної ради 23 січня 2017 року 

 
ДОРУЧИЛИ: 
1. Головко О.В. підготувати проект розпорядження міського голови 

про внесення змін до складу Координаційної ради. 

 

 

 
 

Заступник голови  
Координаційної ради       М.М. Костриця 

 
 
Секретар 
Координаційної ради       О.В. Головко 


