
ПРОТОКОЛ

установчого засідання Координаційної ради
з впровадження бюджету участі (громадського бюджету) в місті Житомирі

13.03.17 р.
Всього на засіданні були присутні 12 членів Координаційної ради.
На початку засідання присутні члени Координаційної ради: 9

Намєснік С.М., Тимофієнко Д.О., Рошко О.І., Маньковська О.Ю., Мельник
Л.І., Гаращук С.П., Шелестюк А.М., Головко О.В., Шевченко В. Р.
Присутні на засіданні: Пашко О.М., Мельничук А.М.
Відсутні члени Координаційної ради: 3
Головував на засіданні: Намєснік С.М.
Секретар засідання: Тимофієнко Д.О.

Порядок денний:
1. Визначення абсолютного обсягу фінансування бюджету участі

(громадського бюджету) на 2018 рік.
2. Можливість співпраці з ВГО «ІБСЕД» (Інститут бюджету та соціально-

економічних досліджень).
3. Затвердження бланку прийому заяв проектних пропозицій бюджету

участі у 2017 році.
4. Різне.

На початку засідання Голова Координаційної ради Намєснік С.М.,
запропонував затвердити порядок денний та проголосувати.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«За» – 9 присутніх; «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
1. Визначення абсолютного обсягу фінансування бюджету участі (громадського
бюджету) на 2018 рік.

СЛУХАЛИ:
Члена Координаційної ради, начальника департаменту бюджету та фінансів

Житомирської міської ради, Гаращука С.П щодо визначення абсолютного
обсягу фінансування бюджету участі (громадського бюджету) на 2018 рік, який
складає 12149595 грн.

Голова Координаційної ради Намєснік С.М. виніс на голосування:
затвердження абсолютного обсягу фінансування бюджету участі (громадського
бюджету) на 2018 рік у розмірі 12149595 грн.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«За» – 9 присутніх; «Проти» - 0, «Утримались» - 0.

Рішення прийнято.

Під час засідання долучилися члени Координаційної ради:
Богоявленська Ю.В., Фурлет І.В., Костриця М.М.



2. Можливість співпраці з ВГО «ІБСЕД» (Інститут бюджету та соціально-
економічних досліджень).

СЛУХАЛИ:
Головко О.В., яка доповіла та аргументувала про доцільність співпраці саме

з ВГО «ІБСЕД» (Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень),
про переваги та можливість від такої співпраці гарантовано провести
електронне голосування в 2017 році.

Виступили:
Шевченко В.Р., Шелестюк А. М., Рошко О.І, Фурлет І.В., Мельничук А.М.,

які поставили свої питання та висловили свою думку щодо цього питання.
Головко О.В. та Мельник Л.І відповіли на всі поставлені питання та

обгрунтували їх. Головко О.В. проінформувала та запросила всіх членів
Координаційної ради на зустріч з представниками ІБСЕД, яка відбудеться
14.03.17, де представники ІБСЕД детально проінформують та нададуть всі
роз`яснення.

Намєснік С.М., Тимофієнко Д.О., Фурлет І.В. висловили свою підтримку
щодо співпраці з ІБСЕД і закликали інших членів Координаційної ради
підтримати таку співпрацю.

Намєснік С.М. виніс на голосування: затвердити співпрацю з ВГО «ІБСЕД».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«За» – 11 присутніх; «Проти» - 0, «Утримались» - 1.

Рішення прийнято

3. Затвердження бланку прийому заяв проектних пропозицій бюджету
участі у 2017 році.

Виступив: Намєснік С.М., який висловив свою думку, що у зв`язку з тим,
що ми прийняли рішення по співпраці з ІБСЕД, а їх електронний ресурс
включає етап подачі проектних пропозицій, доцільно узгодити всі пункти
бланку прийому заяв з електронною версією ІБСЕД.

По даному питанню також виступили Головко О.В., Тимофієнко Д.О,
Шевченко В.Р. та підтримали таку пропозицію.

Намєснік С.М. запропонував перенести це питання на наступне засідання
Координаційної ради (відповідальна Головко О.В.) і поставив на голосування.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«За» – 12 присутніх; «Проти» - 0, «Утримались» - 0.

Рішення прийнято

4. Різне
Виступили: Шелестюк А.М. та Головко О.В., які обговорили питання по

існуванню двох сторінок Бюджету Участі у Facebook.
Виступив: Шевченко В.Р. по питанню аналізу анкет. По цьому питанню

доповів Намєснік С.М., що процес обробки анкет триває і знаходиться на
контролі Голови Координаційної ради.



Свої питання та зауваження висловили Шелестюк А.М., Мельничук А.М.,
Тимофієнко Д.О., Костриця М.М., Гаращук С.П., Пашко О.М., Рошко О.І.

Виступив: Шевченко В.Р. про необхідність розгляду збільшення суми
реалізації проектів-переможців після виготовлення остаточної ПКД.
Свої зауваження висловили Тимофієнко Д.О., Шелестюк А.М., Маньковська
О.Ю., Гаращук С.П., Головко О.В., Рошко О.І.

Члени Координаційної ради запропонували розглянути це питання
конкретно по окремому проекту після затвердження ПКД проекту.

Чергове засідання Координаційної ради призначено на 27 березня 2017 року о
17.00

Голова
Координаційної ради Намєснік С.М.

Секретар
Координаційної ради Тимофієнко Д.О.


