
П Р О Т О К О Л  
засідання конкурсної комісії 

щодо обрання членів Координаційної ради 
з питань бюджету участі

11.04.2018 р.
У засіданні взяли участь 6 членів конкурсної комісії:
Житомирський міський голова Сухомлин С.І. - голова конкурсної комісії; 
Голова фракції «ВО «Свобода» Брокарєв В.Г;
Голова фракції «Опозиційний блок» Леонченко Н.П.;
Голова фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Мойсеєв Ю.В.; 
Голова фракції «Радикальна партія Олега Ляшка» Раковим О.І.;
Голова фракції «ВО «Батьківщина» Цимбалюк Л.В..

Присутні на засіданні:
директор юридичного департаменту міської ради Черниш Є.М.; 
начальник управління по зв’язках з громадськістю міськоїрадиПриходченкоОВ.; 
громадський діяч Намєснік С.М.;
працівники управління по зв’язках з громадськістю міської ради; 
представники ЗМІ.

Головуючий на засіданні: Житомирський міський голова Сухомлин С.І. 
Секретар засідання: начальник управління по зв’язках з громадськістю 
міської ради Приходченко О.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Відкриття засідання. Інформація про виконання протокольного 
рішення засідання комісії від 3 квітня та мету засідання комісії 11 квітня.

2. Прийняття рішення про членство у Координаційній раді з питань 
бюджету участі одного із кандидатів відповідно до результатів рейтингового 
голосування.

І ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали:
1. Начальника управління по зв’язках з громадськістю міської ради 

Приходченко О.В., яка зазначила, що 4 квітня від одного із представників 
громадськості, обраного до складу Координаційної ради з питань бюджету 
участі -  Намєсніка Сергія Миколайвича -  надійшла заява на ім’я міського 
голови з проханням не включати його до складу координаційної ради з 
морально-етичних причин. Тому управління підготувало проект 
розпорядження міського голови відповідно до рішення сесії Житомирської 
міської ради від 01.03.2018 №958 «Про затвердження Положення про бюджет 
участі міста (громадський бюджет) Житомира», протоколу засідання 
конкурсної комісії щодо обрання членів Координаційної ради з питань



бюджету участі від 03.04.2018 року та з урахуванням заяви Намєсніка С.М. 
від 04.04.2018 року № 25/К -  4009. Розпорядження «Про затвердження 
складу Координаційної ради з питань бюджету участі» міський голова Сергій 
Сухомлин підписав 6 квітня. Таким чином було затверджено склад 
Координаційної ради з питань бюджету участі увійшло із 5 представників 
виконавчих органів та 9 представників громадськості, які згідно із 
результатами рейтингового голосування набрали найбільшу кількість 
голосів.

2. Громадського діяча Намєсніка С.М., який повідомив про те, що
відкликає свою заяву від 4 квітня 2018 року і хоче й надалі працювати у 
Координаційній раді з питань бюджету участі.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Члени комісії прийняли рішення рекомендувати міському голові внести 
зміни до розпорядження «Про затвердження складу Координаційної ради з 
питань бюджету участі», включивши до складу Координаційної ради з 
питань бюджету участі С.М. Намєсніка.
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