
ПРОТОКОЛ 

засідання Координаційної ради з впровадження бюджету участі (громадського 

бюджету) в місті Житомирі 

10.07.2017 

Всього на засіданні були присутні 9 членів Координаційної ради. 

На початку засідання присутні члени Координаційної ради: 9  

Намєснік С.М., Тимофієнко Д.О., Астахова О.М., Богоявленська Ю.В., 

Маньковська О.Ю., Маринюк І.О. (представник – відповідальний БУ),  

Мельник Л. І. (представник УЗГ), Шевченко В. Р., Шелестюк А. М. 

Присутні  на  засіданні:  Житомирський міський    голова    Сухомлин С.І.,   

секретар ЖМР Чиж Н. М., голови управлінь та департаментів ЖМР, Карпович 

О.Б., Хабібулін А., Шевчук Г.О. 

Відсутні члени Координаційної ради: 6. 

Головував на засіданні: Намєснік С.М. 

Секретар засідання: Тимофієнко Д.О. 

 

Порядок денний: 

1. Організаційні питання з впровадження бюджету участі (громадського 

бюджету) в місті Житомирі. 

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

БУ у 2017 році. 

3. Різне. 

 

На початку засідання Житомирський міський голова Сухомлин Сергій 

Іванович закликав усіх членів Коордиаційної ради та представників управлінь і 

департаментів міської ради до консолідації зусиль у реалізації масштабного 

проекту для міста - Бюджету участі. Сергій Іванович наголосив, що лише 

командна робота здатна зробити цей проект успішним. 

Перед обговоренням порядку денного секретар ЖМР Чиж Наталія 

Михайлівна попросила голову Координаційної ради ознайомити присутніх з 

розпорядженням міського голови, що стосується Бюджету участі, згідно якого  

відповідальними за реалізацію вимог Положення про бюджет участі 

(громадський бюджет) в місті Житомирі з правом представництва у складі 

Координаційної ради з впровадження бюджету участі (громадського бюджету) 

в місті Житомирі призначено Мельник Лілію Ігорівну та Маринюк Ірину 

Олександрівну.  

Голова Координаційної ради Намєснік Сергій Миколайович, оприлюднив 

дану інформацію, а також повідомив, що згідно листа міського голови «на 

виконання пункту 4 про співпрацю між Житомирською міською радою та 



Всеукраїнською громадською організацією Інститут бюджету та соціально-

економічних досліджень (ІБСЕД) повідомляємо про визначення контактних 

осіб, а саме Голову Координаційної ради з впровадження бюджету участі 

(громадського бюджету) в місті Житомирі Намєсніка Сергія Миколайовича та 

Мельник Лілію Ігорівну». 

Після поданої інформації Голова Координаційної ради Намєснік Сергій 

Миколайович ознайомив присутніх з порядком денним та надав час для його 

обговорення та внесення правок. 

Член Координаційної ради Шелестюк Андрій Миколайович запропонував  

внести до першого питання розгляд  та затвердження термінів повідомлення 

членів Координаційної ради про майбутнє засідання, та появи протоколу 

засідання на сайті міської ради. 

Голова Координаційної ради Намєснік Сергій Миколайович поставив на 

голосування порядок денний з внесеними поправками. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» - 9; Проти – 0; Утримались – 0. 

1.  Організаційні питання з впровадження бюджету участі (громадського 

бюджету) в місті Житомирі. 

ВИСТУПИЛИ: 

Секратар ЖМР Чиж Наталія Михайлівна  повідомила присутніх, що нею  

було дано доручення, щодо меж відповідальності Мельник Лілії Ігорівни та 

Маринюк Ірини Олександрівни. 

Голова Координаційної ради Намєснік Сергій Миколайович наголосив в 

такому разі на необхідності передачі документації бюджету участі 2016 року, а 

саме проектних пропозицій 2016 року, які знаходяться в Департаменті бюджету 

та фінансів міської ради та бланків голосування (з анкетами), які знаходяться у 

керуючого справами виконавчого комітету міської ради до управління по 

зв`язках з громадськістю міської ради. 

На підтримку такого рішення висловилися секретар ЖМР Чиж Наталія 

Михайлівна та член Громадської ради Шевченко Василь Русланович. 

Голова Координаційної ради Намєснік Сергій Миколайович  поставив на 

голосування проект рішення: 

«Проектні пропозиції подані авторами у 2016 році (з бланками 

розгляду) передати до управління по зв`язках з громадськістю, з 

подальшою передачею у відділ по зверненню громадян, після проведення 



відповідного аналізу. Бланки голосування за проектні пропозиції 2016 року 

передати до управління по зв`язках з громадськістю, з подальшою 

передачею до архіву, після статистичного аналізу анкет». 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» - 9; Проти – 0; Утримались – 0. 

Рішення прийнято. 

Голова Координаційної ради Намєснік Сергій Миколайович наголосив на 

необхідності заміни модераторів по супроводу бюджету участі (громадського 

бюджету) в місті Житомирі у рамках співробітництва з ІБСЕД та Соціал Буст та 

запропонував свою кандидатуру на посаду надмодератора, з можливістю 

залучення третіх осіб, для контролю та аналізу проведеної модераторами 

роботи. 

Члени Координаційної ради Шелестюк Андрій Миколайович та Маринюк 

Ірина Олександрівна (представник відповідальний БУ), а також Секретар ЖМР 

Чиж Наталія Михайлівна висловили думку про необхідность введення посади 

надмодератора, після детального визначення його функцій та повноважень. 

Голова Координаційної ради Намєснік Сергій Миколайович запропонував 

розглянути питання введення надмодератора після отримання необхідної 

інформації від ІБСЕД та поставив на голосування проект рішення в такій 

редакції:  

«Визначити модераторами по супроводу бюджету участі 

(громадського бюджету) в місті Житомирі у рамках співробвтництва з 

ІБСЕД та Соціал Буст Мельник Лілію Ігорівну та Маринюк Ірину 

Олександрівну». 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» - 9; Проти – 0; Утримались – 0. 

Рішення прийнято. 

 

Член Координаційної ради Шелестюк Андрій Миколайович запропонував 

проголосувати за встановлення граничних термінів повідомлення членів 

Координаційної ради про майбутнє засідання, а саме не пізніше ніж за три дні 

до нього, а також визначити максимальний строк на підготовку протоколу 

засідання до його публікації на сайті. 



Голова Координаційної ради Намєснік Сергій Миколайович поставив на 

голосування проект рішення:  

«Управління по зв’язках з громадськістю зобов’язане повідомляти 

членів Координаційної ради про майбутнє засідання не пізніше ніж за 3 дні 

до нього, в виняткових випадках – за 1 день. Протоколи засідання 

Координаційної ради мають бути оприлюднені через УЗГ на сайті міської 

ради не пізніше ніж на третій день після засідання Координаційної ради». 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» - 6; Проти – 1; Утримались – 2. 

Рішення прийнято. 

- Засідання покинула член Координаційної ради Богоявленська Ю.В. 

 

2. Контроль ходу реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за 

рахунок БУ у 2017 році. 

Член Координаційної ради Шелестюк Андрій Миколайович закликав 

членів Координаційної ради бути уважними при висвітленні в ЗМІ проектів, 

реалізація яких вже підходить до завершення і до повної їх реалізації вживати 

термін «в процесі реалізації». 

Секратар ЖМР Чиж Наталія Михайлівна  звернулася до присутніх голів 

управлінь та департаментів Житомирської міської ради з проханням 

прозвітуватися про стан реалізації проектів-переможців минулого року. 

Представник управління комунального господарства Шевчук Віталій 

Андрійович повідомив, що наразі проект «Польський цвинтар» - історико-

культурний музей-заповідник у місті Житомир» знаходиться лише на початку 

реалізації. На сьогодні вибракувані всі дерева, які необхідно зрізати, запущено 

процедуру тендерних торгів на зрізання дерев, визначено та взято на ставку 

двірника, що обслуговує кладовище, а також почато роботи по облаштуванню 

пішохідної доріжки. Найпроблемніший момент на сьогодні – встановлення 

огорожі, що  ускладнене через відсутність чітко  встановлених меж кладовища. 

Наразі готується ескізний проект огорожі.  

Керівник управління охорони здоров’я Місюрова Марія Олександрівна 

розповіла, що по проекту «Зменшення кількості безпритульних собак у 

Житомирі» у травні було проведено торги щодо закупівлі чіпів для фіксації 

стерилізованих тварин, було обрано переможця, який згодом через певні 

невідповідності був дискваліфікований та подав скаргу до Антимонопольного 



комітету. Наразі, враховуючи втрачений час і нереальність стерилізації 5000 

собак до кінця 2017 року, прийнято рішення залучити до реалізації проекту 

ветеринарні клініки. Таким чином фізично можливо до кінця року 

стерилізувати не більше 2500 тварин. Відтак закупівля 5000 чіпів є невигідним. 

 Голова Координаційної ради Намєснік Сергій Миколайович поставив на 

голосування проект рішення: 

 «Надати рекомендацію провести закупівлю 2500 чіпів для реалізації 

проектної пропозиції «Зменшення кількості безпритульних собак у 

Житомирі» до 31 грудня 2017 року». 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» - 8; Проти – 0; Утримались – 0. 

Рішення прийнято. 

Керівник департаменту містобудування та земельних відносин 

Блажиєвский Ігор Йосипович розповів, що реалізація проектів «Чиста річка 

Кам’янка та благоустрій пляжної території» та «Будівництво доріжки з твердим 

покриттям ФЕМ вздовж річки Кам’янки за течією від Богунського мосту для 

велопрогулянок, катання на роликах, пробіжок тощо» наразі у стадії 

виготовлення проектно-кошторисної документації. 

Секратар ЖМР Чиж Наталія Михайлівна  розповіла, що проект 

заповідника парку "Замкова Гора Житомира - 1100" потребує створення 

робочої групи та винесення питання дофінансування на сесію Житомирської 

міської ради. Наразі основним питанням є розчистка передбаченої території.  

Голова Координаційної ради Намєснік Сергій Миколайович поставив на 

голосування проект рішення: 

 «Рекомендувати департаменту містобудування та земельних 

відносин до 24 липня вибракувати дерева, які необхідно зрізати, та скласти 

кошторисну документацію.»  

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«За» - 8; Проти – 0; Утримались – 0. 

Рішення прийнято. 

Секратар ЖМР Чиж Наталія Михайлівна привітала присутніх з 

завершенням реалізації проекту «Чистий відпочинок» та кінцевими роботами 

по реалізації проекту «Островки здоров’я для всіх». 

http://old.zt-rada.gov.ua/departments/10
http://old.zt-rada.gov.ua/departments/10
http://old.zt-rada.gov.ua/departments/10


Член Координаційної ради Шевченко Василь Русланович також 

повідомив присутніх, що до 15 липня планується завершення ще одного 

проекту «Мультиспортивний майданчик біля ліцею № 24». 

Голова Координаційної ради Намєснік Сергій Миколайович розповів, що 

по проекту «Встановлення на зупинках карт-схем із графіком руху 

громадського транспорту» було проведено тендерні торги, визначено 

переможця, який посилаючись на комп’ютерну помилку змінив ціну, що 

суперечить чинному законодавству. Наразі тендерним комітетом буде 

остаточно визначено хто і за якою ціною встановлюватиме стенди. 

 

3. Різне. 

Член Координаційної ради Шевченко Василь Русланович звернувся до 

Голови Координаційної ради Намєсніка Сергія Миколайовича з проханням 

підготувати до наступного засідання список членів Координаційної ради з 

чітким розподілом функціональних обов’язків. 

 

 

Голова  

Координаційної ради       Намєснік С.М. 

 

 

Секретар                     Тимофієнко Д.О. 

Координаційної ради        

 

 

 


