
РІШЕННЯ № 23 
від 29.10.2018

засідання Координаційної ради 
з питань бюджету участі

На засіданні Координаційної ради з питань бюджету участі 29 жовтня 
2018 року, в якому прийняли участь члени Координаційної ради з питань 
бюджету участі: 9 членів - від громадськості: Бондарчук О.О. (онлайн), 
Маньковська О.Ю., Намєснік С.М., Ожегова Н.Ф., Петренко Ю.Б., 
Рафальська О.П. (онлайн), Рошко 0.1., Шевчук Г.О, Шелестюк А.М. прийнято 
наступні рішення:

1. Вирішили звернутися до керівництва навчальних закладів та студентів з 
проханням надати будь-яку інформацію щодо порушень голосування бюджету 
участі з 1 по 10 жовтня, - Житомирський торговельно-економічний коледж, 
Житомирський національний агроекологічний університет, Житомирський 
державний технологічний університет, Житомирський агроекологічний коледж, 
Житомирське вище професійне технологічне училище.

2. Вирішили створити робочу групу у складі членів Координаційної ради, 
які будуть відвідувати навчальні заклади:
Житомирський торговельно-економічний коледж
- Намєснік С.М.
- Шевчук Г.О.
- Шелестюк А.М.
Житомирський національний агроекологічний університет
- Намєснік С.М.
- Маньковська О.Ю.
- Бондарчук О.О.
Житомирський державний технологічний університет
- Рошко О.І.
- Рафальська О.П.
- Ожегова Н.Ф.
Житомирський агроекологічний коледж
- Шелестюк А.М.
- Петренко Ю.П.
- Ожегова Н.Ф.
Житомирське вище професійне технологічне училище
- Шелестюк А.М.
- Петренко Ю.Б.
- Рафальська О.П.

3. Вирішили направити листи на департамент освіти та управління 
охорони здоров’я з запитом про можливі порушення під час загальноміського 
голосування за проекти бюджету участі.

4. Переглянути матеріали камер відеоспостереження за 3.10, 5.10 та 
9.10.2018 року для з’ясування фактів підвозу, отримання коштів та інших



можливих порушень під час загальноміського голосування за проекти бюджету 
участі.

5. Опублікувати на сайті міської ради звернення до територіальної громади 
міста Житомира про те, що вони можуть надавати факти порушень під час 
загальноміського голосування з 1 по 10 жовтня в каб.103 Житомирської міської 
ради.

Голова Координаційної ради 
з питань бюджету участі
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