
 

                                                                                   

 

 

          УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

 

від ___________ № _____ 

                   м. Житомир 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

З метою вирішення спірних питань в ході процесу Бюджету участі в 

частині встановлення результатів голосування, задля зниження соціальної 

напруги керуючись вимогами Положення про бюджет участі (громадський 

бюджет) Житомира, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Створити робочу групу з питань встановлення результатів 

голосування за проекту Бюджету участі у 2018 році та затвердити її склад 

згідно з додатком 1. Робочій групі проаналізувати результати голосування за 

проекти Бюджету участі, опрацювати інформацію щодо можливих порушень 

та надати висновки на затвердження міському голові. 

2. Затвердити положення про робочу групу з питань встановлення 

результатів голосування за проекти Бюджету участі у 2018 році згідно з 

додатком 2.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 

міської ради Чиж Н.М. 
 

 

 

Міський голова С.І. Сухомлин 

 

  

Про створення робочої групи з 

питань встановлення результатів 

голосування за проекти Бюджету 

участі у 2018 році 

 

 



Додаток 1 

         до рішення міської ради 

___________№_____ 

 

 

Склад робочої групи з питань встановлення результатів голосування за 

проекти Бюджету участі у 2018 році 

 

Голова робочої групи 

 

Заступник голови робочої групи 

 

Секретар робочої групи 

 

Члени робочої групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор юридичного департаменту     Є.М. Черниш 

 

Секретар міської ради          Н.М. Чиж 

 

  



Додаток 2 

         до рішення міської ради 

___________№_____ 

 

 

Положення про робочу групу з питань встановлення результатів 

голосування за проекти Бюджету участі у 2018 році 

 

1. Робоча група з питань встановлення результатів голосування за 

проекти Бюджету участі у 2018 році (далі  – Робоча група)  є колегіальним 

дорадчим органом, створеним Житомирською міською радою відповідно до 

Положення про бюджет участі (громадський бюджет) Житомира (далі 

Положення). 

2. З питань встановлення результатів голосування Робоча група 

користується всіма повноваженнями Координаційної ради з питань бюджету 

участі згідно з Положенням. 

3. Рішення робочої групи приймаються простою більшістю голосів 

від загального складу. У випадку рівного розподілу голосів, голос голови 

Робочої групи є вирішальним.  

4. За результатами роботи, Робоча група надає міському голові 

висновки та рекомендації та звітує про них на черговому пленарному 

засіданні сесії міської ради.  

5. Висновки і рекомендації Робочої групи прирівнюються до 

рекомендацій Координаційної ради в розумінні п. 13.6. Положення.  

6. Після затвердження результатів голосування Робоча група 

розпускається.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор юридичного департаменту     Є.М. Черниш 

 

Секретар міської ради          Н.М. Чиж 


