
ПРОТОКОЛ 

засідання Координаційної ради з впровадження бюджету участі (громадського 

бюджету) в місті Житомирі 

12.04.2017 

Всього на засіданні були присутні 11 членів Координаційної ради. 

На початку засідання присутні члени Координаційної ради: 9  

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

О.В., Кучерук О.В., Клименко Д. В., Маньковська О.Ю., Шевченко В. Р.  

Присутні на засіданні: Заблоцький О.П., Ковальчук І.А., Маковський С.А., 

Ожегова Н.Ф., Мельничук А.М. 

Відсутні члени Координаційної ради: 4. 

Головував на засіданні: Тимофієнко Д.О. 

Секретар засідання: Карпович О.Б., 

 

Порядок денний: 

1. Регламент проведення засідань Координаційної ради. 

2. Контроль ходу реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок 

БУ у 2017 році. 

3. Різне. 

На початку засідання Голова Координаційної ради Намєснік Сергій 

Миколайович поставив на голосування порядок денний у поданій формі, а 

також через погане самопочуття передав головування на засіданні секретарю 

КР Тимофієнко Дмитру Олександровичу. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» - 9; Проти – 0; Утримались – 0. 

1. Регламент проведення засідань Координаційної ради. 

ВИСТУПИЛИ: 

Секретар Координаційної ради Тимофієнко Дмитро Олександрович озвучив 

пропозицію голови Координаційної ради Намєсніка Сергія Миколайовича щодо 

затвердження чіткого регламенту виступів на засіданні. Зокрема для доповідача 

це – 7 хвилин, співдоповідача – 5 хвилин, учасника обговорення – до 3 хвилин, 

репліка – до 1 хвилини. 

Член Координаційної ради Головко Олена Володимирівна заперечила дані 

обмеження, пояснивши свою позицію тим, що зокрема їй для ґрунтовного 

виступу по другому питанню порядку денного буде мало 7 хвилин.  



Член Координаційної ради Шевченко Василь Русланович підтримав Головко 

О.В., акцентувавши, що потрібно аби хтось постійно контролював час. 

Член Координаційної ради Богоявленська Юлія В’ячеславівна зауважила, що це 

не є проблемою і при необхідності вона готова взяти ці зобов’язання на себе. 

Голова Координаційної ради Намєснік Сергій Миколайович пояснив свою 

пропозицію тим, що дотримання даного регламенту покращить організацію 

роботи Координаційної ради. 

Член Координаційної ради Шевченко Василь Русланович запропонував 

затвердити даний регламент при виникненні дискусій, залишивши 

необмеженим час для доповідей. 

Секретар Координаційної ради Тимофієнко Дмитро Олександрович виніс на 

голосування затвердження даного регламенту з внесеними поправками 

Шевченка В.Р. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» - 9; Проти – 0; Утримались – 0. 

Рішення прийнято. 

2. Контроль ходу реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за 

рахунок БУ у 2017 році. 

ВИСТУПИЛИ: 

Член Координаційної ради Шевченко Василь Русланович розповів, що по 

проекту «Мультиспортивний майданчик біля ліцею № 24» на сьогодні вже 

розроблено проектну документацію, яка пройшла першу держекспертизу і 

наразі проходить фінальну. Окрім того, було вирізано дерева, що заважали 

реалізації проекту, та підготовлено територію для майданчику. Зокрема, 

підготовлено проект для освітлення території. Зважаючи на готовність 

підрядників, старт реалізації даного проекту передбачено за тиждень-півтора. 

Разом з тим, Василь Русланович наголосив, що на сьогодні, згідно наявної 

проектної документації, проект зріс в ціні і становить 1497341 грн.  

До засідання долучилися члени Координаційної ради Астахова Олена 

Михайлівна та Костриця Микола Миколайович. 

Член Координаційної ради Головко Олена Володимирівна озвучила, що 

відповідальними по другому проекту «Зменшення кількості безпритульних 

собак у Житомирі» на сьогодні є управління охорони здоров’я, спільно з КП 

«Центр захисту тварин». Вже узгоджено календарний план реалізації проектної 



пропозиції з автором, проведено зустріч з засновником бази даних animal-

id.info, проведено консультування щодо створення муніципального реєстру 

собак. Зараз готується технічна документація для проведення процедури 

закупівлі через систему  Prozorro. Окрім того, з квітня по травень планується 

здійснити підрахунок кількості безпритульних тварин. Після визначення 

переможця у тендері, буде проведено ідентифікацію мікрочіпами 

безпритульних тварин. 

Щодо третього проекту «Польський цвинтар» - історико-культурний музей-

заповідник у місті Житомир» Олена Володимирівна зазначила, що наразі 

узгоджено календарний план реалізації проектної-пропозиції з автором, 

проведено виїзну нараду і вже укладається договір на виготовлення проектно-

кошторисної документації. 

По четвертому проекту «Житомир – не смітник» на сьогодні узгоджено 

календарний план реалізації проектної пропозиції з автором, проведено 

процедури закупівлі контейнерів для роздільного збору сміття, визначено 

переможця у системі Prozorro. Разом з тим, оскільки перший переможець 

відмовився від виконання умов договору, протягом наступних десяти днів буде 

заключено договір з наступним за чергою переможцем – ВАТ «Завод               

ім. Фрунзе». Окрім того, вже узгоджено карти-схеми розміщення сміттєзбірних 

майданчиків для роздільного збору побутових відходів, планується підготовка 

майданчиків та встановлення баків для роздільного збору сміття. На кінець 

квітня заплановано презентацію реалізованого проекту. 

Відносно п’ятого проекту «Чиста річка Кам’янка та благоустрій пляжної 

території» вже узгоджено календарний план реалізації проектної пропозиції з 

автором, узгоджено технічне завдання на виготовлення проектно-кошторисної 

документації. Наразі від департаменту архітектури та містобудування досі не 

отримано інформації про укладання договору щодо виготовлення проектно-

кошторисної документації. До кінця квітня передбачено також видалення 

сухостійних та аварійних дерев, кущів та чагарників; прибирання території від 

сміття, розчистка русла річки Кам’янки від сміття та мулу. Цим займається 

управління комунального господарства.  

Що стосується шостого проекту «Extrime park для занять Street work out», то 

член Координаційної ради Шевченко Василь Русланович зазначив, що наразі 

йдуть перемовини з автором відносно доцільності реалізації проекту у 

початковому вигляді, через його значне подорожчання. На сьогодні розроблено 

та передано автору на розгляд кілька ескізів оптимальної трансформації 

проекту. 



Секретар Координаційної ради Тимофієнко Дмитро Олександрович припустив, 

що у цій ситуації є провина відповідального управління, яке узгодило проект, 

не врахувавши ризики.  

Член Координаційної ради Шевченко Василь Русланович заперечив провину 

управління, посилаючись на те, що написано проект було минулого року на 

початку літа, а відтак на сьогодні маємо значне зростання курсу долара. Окрім 

того, при узгодженні технічного завдання на виготовлення проектно-

кошторисної документації було виявлено кілька технічних особливостей, які 

значно здорожують проект. Подібні технічні тонкощі не могли бути відомі 

працівникам управління на момент початкового затвердження проекту. 

Секретар Координаційної ради Тимофієнко Дмитро Олександрович зауважив, 

що управлінню капітального будівництва варто було при появі перших же 

невідповідностей заданій початковій ціні, повернути проект автору на 

доопрацювання. 

Голова управління капітального будівництва Заблоцький Олександр Петрович 

пояснив, що від початку у вартість проекту було закладено лише відповідні 

тренажери, і лише після спілкування з проектувальником стало зрозуміло, що 

дані тренажери вимагають за нормами безпеки м’яке покриття, яке вдвоє 

підвищує вартість проекту. 

Секретар Координаційної ради Тимофієнко Дмитро Олександрович 

запропонував вести перемовини з автором щодо оптимізації і здешевлення його 

проекту. У випадку неможливості останнього - зняти проект з реалізації. 

Член Координаційної ради Кучерук Олег Володимирович підкреслив, що з 

ситуацією подорожчання, з огляду на інфляцію та відсутність професійних 

знань у авторів, на момент реалізації стикнеться кожен проект. А відтак варто 

розробити єдину стратегію подолання даної проблеми. 

Голова Координаційної ради Намєснік Сергій Миколайович запропонував у 

такому випадку ретельніше підходити до початкового узгодження проекту, 

намагаючись максимально врахувати ризики. 

Член Координаційної ради Шевченко Василь Русланович заперечив 

ефективність даного рішення, зазначивши, що рівень інфляції та зміни на 

законодавчому рівні, які впливатимуть на реалізацію проектів, зокрема, 

наприклад, щодо значного підвищення мінімальної заробітної плати, 

попередньо спрогнозувати не можливо. 



Начальник управління капітального будівництва Заблоцький Олександр 

Петрович зазначив, що було б добре, попередньо перед узгодженням проекту, 

замовляти у спеціалістів його кошторис. 

Секретар Координаційної ради Тимофієнко Дмитро Олександрович наголосив, 

що такий підхід також є недоцільним, оскільки окрім чіткого кошторису є ще 

багато інших нюансів невідомих автору. Зокрема, можливо на даному місці 

будівництва об’єкту може пролягати газова труба, або тут територіально взагалі 

не можливо його встановити тощо. 

Член Координаційної ради Кучерук Олег Володимирович запропонував після 

голосування створити рейтинг проектів. Згідно цього рейтингу спочатку 

замовляти проектно-кошторисну документацію для перших п’яти проектів. 

Після отримання даної інформації порівняти отриману суму з загальним 

бюджетом участі. Якщо є залишок, замовити проектно-кошторисну 

документацію для наступних  двох. І так доки вартість проектів вкладатиметься 

в загальну виділену суму. 

Член Координаційної ради Головко Олена Володимирівна наголосила, що, 

згідно основ даного громадського проекту, такий підхід є неможливим. 

Член Координаційної ради Шевченко Василь Русланович зауважив, що при 

такому підході, враховуючи бюрократичні моменти, реалізувати вдасться лише 

перші п’ять-шість проектів. Разом з тим, Василь Русланович зазначив, що 

голосуючи за бюджет участі і мер міста, і депутати розуміли, що це є воля 

громадськості. А відтак можна звернутися до них за дофінансуванням. 

Секретар Координаційної ради Тимофієнко Дмитро Олександрович застеріг, що 

в такому випадку можливе затягування процесу реалізації існуючих проектів і 

нашарування на них нових, які незабаром будуть визначені. Окрім того, Дмитро 

Олександрович запропонував призупинити реалізацію проекту «Extrime park 

для занять Street work out» через його надмірне подорожчання. 

Член Координаційної ради Шевченко Василь Русланович запропонував 

відкласти розгляд даного проекту до отримання відповіді автора щодо його 

переформатування. Оскільки реорганізація проекту в деяких частинах може 

суттєво зменшити кошторис. 

Член Координаційної ради Гаращук Сергій Петрович підкреслив, що подібні 

маніпуляції є недоречними, оскільки люди голосували за проекти у тому 

вигляді, який передбачив автор від початку, тобто за початкову ідею, а не 

відформатовану. А відтак Координаційній раді варто звернутися за допомогою 

до депутатського корпусу, але реалізувати проект повною мірою. 



Засідання покинув член Координаційної ради Гаращук Сергій Петрович. 

Відносно одинадцятого проекту «Островки здоров’я для всіх» начальник 

управління капітального будівництва Заблоцький Олександр Петрович 

зазначив, що від початку засумнівався в реальності зазначеної вартості. На 

сьогодні з запропонованим автором проектантом вже укладено договір на 

виготовлення проектно-кошторисної документації. Попередньо проект був 

відформатований з метою відповідності його початковій вартості. 

Засідання покинула член Координаційної ради Богоявленська Юлія 

В’ячеславівна. 

Член Координаційної ради Кучерук Олег Володимирович зазначив, що його 

позиція така, що не варто переформатовувати проекти. Вони мають бути 

реалізовані в початковому вигляді, за який віддали свій голос люди. 

Член Координаційної ради Головко Олена Володимирівна підтримала таку 

позицію, наголосивши, що усіх авторів варто ставити в однакові умови. І якщо 

для повної реалізації одного проекту буде здійснено дофінансування, то і інші 

автори мають право лишити свій проект у початковому вигляді і отримати його 

дофінансування. 

Голова Координаційної ради Намєснік Сергій Миколайович вніс пропозицію 

особисто поспілкуватися з автором проекту «Островки здоров’я для всіх» і 

залежно від її позиції приймати рішення щодо повної чи оптимальної реалізації 

проекту. 

Член Координаційної ради Головко Олена Володимирівна запропонувала 

повідомити усіх авторів про можливість дофінасування повних проектів, але з 

відкладенням у часі їх реалізації. Окрім того провести інформаційну компанію 

для громадськості з роз’яснення відмінностей між проектами та проектними 

пропозиціями, а також щодо можливих ризиків та шляхів їх вирішення. 

Член Координаційної ради Клименко Дмитро Віталійович вніс пропозицію 

подати цю інформацію  на сайті бюджету участі та у соціальній мережі 

Facebook, а також скликати прес-конференцію за участю ЗМІ для роз’яснення 

даних моментів. 

Член Координаційної ради Головко Олена Володимирівна розповіла, що по 

проекту «Будівництво доріжки з твердим покриттям ФЕМ вздовж річки 

Кам’янки за течією від Богунського мосту для велопрогулянок, катання на 

роликах, пробіжок тощо» на сьогодні узгоджено календарний план реалізації 

проектної-пропозиції з автором та технічне завдання на виготовлення проектно-



кошторисної документації. Детальніша інформація департаментом архітектури 

та містобудування надана не була. 

Що стосується проекту «Встановлення на зупинках карт-схем із графіком руху 

громадського транспорту», то наразі винесено на виконком проект рішення по 

затвердженню нових зупинок громадського транспорту, після затвердження 

якого буде сформовано нові графіки руху та  підготовлено проект рішення 

виконавчого комітету про затвердження переліку місць встановлення карт-схем 

графіків руху громадського транспорту. Проект планується реалізувати до 

листопада місяця. Травень вирішено взяти за експериментальний період для 

оцінки якості виготовленої та встановленої конструкції, виявлення недоліків. 

Основним ризиком проекту є невідповідність виготовленої конструкції поданій 

на голосування. Разом з тим нова конструкція є більш мобільною, зручнішою та 

економічно вигіднішою. 

Що стосується проектної пропозиції «Чистий відпочинок», то вже узгоджено 

календарний план її реалізації з автором та карти-схеми розміщення 

сміттєзбірних майданчиків. До кінця квітня планується облаштувати 

майданчики та встановити сміттєві баки. 

По проекту заповідника парку "Замкова Гора Житомира - 1100" наразі 

узгоджено календарний план реалізації проектної пропозиції з автором. Автор 

проекту вкрай незадоволений тим як з ним було узгоджено технічне завдання 

на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту. 

До найпроблемніших проектів Олена Володимирівна віднесла чотири проекти, 

за які відповідальним є департамент архітектури та містобудування, оскільки 

вони не надали інформації щодо виготовлення проектно-кошторисної 

документації. 

Член Координаційної ради Костриця Микола Миколайович запропонував 

розподілити проекти на 4 групи: безпроблемні; такі що мають організаційні 

проблеми;фінансові;інформаційні проблеми. І тоді приступити до їх вирішення. 

Присутній на засіданні автор проекту «Мультиспортивний майданчик біля 

ліцею № 24» Маковській Сергій Анатолійович повідомив присутніх, що після 

отримання проектно-кошторисної документації та виявлення проблеми 

подорожчання свого проекту, звернувся за порадою до мера міста Сергія 

Івановича Сухомлина. Мер Житомира порадив автору звернутися до 

Координаційної ради з проханням дофінансувати проект з залишкової суми 

бюджету участі. А у випадку відмови, вийти з проханням дофінансування на 

депутатський корпус.  



Голова Координаційної ради Намєснік Сергій Миколайович погодився, що 

найшвидшим і найпростішим вирішенням даної проблеми є виділення коштів з 

залишку, але висловив занепокоєння чи не викличе таке рішення обурення 

інших авторів. 

Член Координаційної ради Дмитро Клименко зауважив, що саме за цей проект 

проголосувало найбільше житомирян і з данною проблемою  проект стикнувся 

найпершим.  

Член Координаційної ради Головко Олена Володимирівна наголосила, що 

авторам раніше повідомлялося, що з залишкової суми у випадку подорожчання 

кожен проект може отримати лише 10 %. 

Голова Координаційної ради Намєснік Сергій Миколайович, члени 

координаційної ради Шевченко Василь Русланович та Костриця Микола 

Миколайович заперечили доцільність такого використання залишкових коштів, 

оскільки жодному з проблемних проектів такий підхід не допоможе і врешті всі 

звертатимуться за дофінансуванням до депутатських комісій. 

Секретар Координаційної ради Тимофієнко Дмитро Олександрович виніс на 

голосування рішення Координаційної ради рекомендувати дофінансування 

проекту «Мультиспортивний майданчик біля ліцею № 24» за рахунок коштів 

нерозподіленого залишку бюджету участі, через  його подорожчання з     

952528 грн до 1497341 грн, що є підтверджено офіційною експертизою. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» - 7; «Проти»- 1; «Утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 

3. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

Секретар Координаційної ради Тимофієнко Дмитро Олександрович виніс на 

обговорення пропозицію представницькі функції Координаційної ради по 

впровадженню бюджету участі покласти на Голову Координаційної ради та 

Секретаря, або делегованого Головою уповноваженого члена Координаційної 

ради. 

Член Координаційної ради Костриця Микола Миколайович виступив з 

запереченням даної пропозиції і попросив уточнення які саме представницькі 

функції маються на увазі. Микола Миколайович зауважив, що дане обмеження 

є недоцільним, оскільки ніяк не вирішить основну проблему комунікації. 



Голова Координаційної ради Намєснік Сергій Миколайович пояснив, що 

мається на увазі передусім висвітлення діяльності Координаційної ради у ЗМІ. 

Члени Координаційної ради Астахова Олена Михайлівна, Шевченко Василь 

Русланович, Кучерук Олег Володимирович , Тимофієнко Дмитро 

Олександрович підтримали Голову, зауваживши, що виступаючи від імені 

Координаційної ради члени ради мають повідомити про це передусім Голову 

КР. В іншому випадку член КР може виступати лише як громадський активіст, 

або співробітник виконавчих органів. 

Секретар Координаційної ради Тимофієнко Дмитро Олександрович 

запропонував проголосувати рішення: рекомендувати управлінню по зв’язкам з 

громадськістю, розпорядникам коштів та відповідальному за реалізацію 

проекту БУ своєчасно інформувати голову КР про всі заходи, які стосуються 

бюджету участі та змін до них. 

Члени Координаційної ради Клименко Дмитро Віталійович та Головко Олена 

Володимирівна пояснили, що часто самі не отримують необхідну інформацію 

вчасно, внаслідок чого не можуть попередньо повідомити Голову КР. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» - 9; Проти – 0; Утримались – 0. 

Рішення прийнято. 

Член Координаційної ради Шевченко Василь Русланович повідомив, що наразі 

є загроза зонування  майбутнього бюджету участі 2017 року, шляхом пакетної 

подачі проектних пропозицій, і варто розробити заходи щодо попередження 

даної проблеми. 

Член Координаційної ради Головко Олена Володимирівна наголосила на 

необхідності якнайшвидшого затвердження бланку верифікації. 

 

Голова  

Координаційної ради       Намєснік С.М. 

 

 

Секретар   

Координаційної ради       Тимофієнко Д.О. 



 


