
ПРОТОКОЛ

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

06.02.17 р.
Всього на засіданні були присутні 10 членів Координаційної ради.
На початку засідання присутні члени Координаційної ради: 9

Намєснік С.М., Шелестюк А.М., Рошко О.І., Маньковська О.Ю., Мельник
Л.І., Гаращук С.П., Тимофієнко Д.О., Кучерук. О.В., Астахова О.М.
Присутні асоційовані члени Координаційної ради: 3

Ожегова Н.Ф., Шевчук Г.О., Рошко В.О. та представник ЗМІ ВГОЛОС.ZT
Жованик Оксана.
Були відсутніми члени Координаційної ради: 5
Головував на засіданні: Намєснік С.М.
Секретар засідання: Ожегова Н.Ф.

На початку засідання Голова Координаційної ради Намєснік С.М.,
запропонував розглянути першим з порядку денного «Питання співпраці міст,
які запроваджують партиципаторний бюджет. Створення єдиної інформаційної
бази проектів (доповідач Рошко О.І.)», та затвердити слідуючий порядок
денний:

Порядок денний:
1. Питання співпраці міст, які запроваджують партиципаторний бюджет.

Створення єдиної інформаційної бази проектів (доповідач Рошко О.І.);
2.Вибори секретаря Координаційної ради та заступника голови

Координаційної ради;
3.Фінансовий звіт (доповідач Шелестюк А.М.);
4. Календарний план роботи бюджету участі на 2017 рік.
5.Питання про Анкети (доповідач Намєснік С.М.)
6. Різне.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«За» – 9 присутніх; «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
1. Питання співпраці міст, які запроваджують партиципаторний бюджет.
Створення єдиної інформаційної бази проектів (доповідач Рошко О.І.).
СЛУХАЛИ:

Члена Координаційної ради Рошко О.І. з ідеєю створення єдиної
інформаційної бази проектів та співпраці міст, які запроваджують
партиципаторний бюджет. Рошко О.І. запропонував визначити відповідальну
особу щодо реалізації даної ідеї.

Члени Координаційної ради ідею підтримали. Відповідальною особою
за реалізацію єдиної інформаційної бази проектів було запропоновано -
Рошка О.І.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«За» – 8 присутніх; «Проти» - 0, «Утримались» - 1.



Рішення прийняте.
2. Вибори секретаря Координаційної ради та заступника голови Координаційної
ради.
СЛУХАЛИ:

Голову Координаційної ради Намєсніка С.М., який запропонував обрати в
одній особі зі складу Координаційної ради (надалі – КР) секретаря та
заступника голови КР.

Під час розгляду 2 питання до засідання КР долучилася член КР
Богоявленська Ю.В.

По даному питанню ВИСТУПИЛИ:
1. Кучерук О.В., який висловив свою думку проти того, щоб була посада

заступника голови КР, так як вона не передбачена Положенням про
Бюджет Участі (надалі - БУ).

Члени КР підтримали позицію Кучерука О.В.
2. Рошко О.І., який запропонував обрати 3 відповідальних осіб, які візьмуть

на себе функції по окремих напрямках діяльності КР.
Члени КР не підтримали пропозицію Рошка О.І.
3. Намєснік С.М. виніс на розгляд кандидатуру на посаду секретаря КР
Тимофієнко Д.О. Пропозицій щодо інших кандидатур не надійшло.
Члени КР підтримали пропозицію Намєсніка С.М. та винесли дане
питання на голосування.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«За» – 8; «Проти» - 0, «Утримались» - 2.
Рішення прийняте – секретарем КР обрано Тимофієнко Д.О.

3.Фінансовий звіт (доповідач Шелестюк А.М.).
СЛУХАЛИ:

Члена КР Шелестюка А.М. щодо використаних коштів, які були виділені
фундацією PAUCI на впровадження бюджету участі в м. Житомирі.

Під час доповіді, від членів КР Богоявленської Ю. В. та Маньковської
О.Ю., було задано декілька запитань щодо сум в окремих рахунках.
Шелетюком А.М. були надані відповідні роз’яснення. Голова КР Намєснік С.М.
подякував Шелестюку А.М. за виконану роботу.

4.Календарний план роботи бюджету участі на 2017 рік.
СЛУХАЛИ:

Голову КР Намєсніка С.М., який запропонував розглянути календарний
план роботи БУ на 2017, поданий членом КР за посадою Головко О.В.
По даному питанню було розглянуто декілька пропозицій:

1. Богоявленською Ю. В. було запропоновано збільшити термін верифікації
та скоротити період просвітницької компанії.

2.Шелестюком А.М. було запропоновано перенести старт подачі заявок -
проектів на 24 квітня 2017 року та прийняти рішення щодо електронного
голосування.



3. Рошко О.І., запропонував розпочати подачу заявок не залежно від дати
вказаного в календарному плані.

4. Кучерук О.В. надав пропозицію щодо голосування за календарний план
поданий Головко О.В. взятим за основу. Запропонував розпочати старт

подачі заявок з 03.04.2017 року.
5. Гаращук С.П. виступив з пропозицією розглянути даний календарний

план на наступному засіданні, з наданням можливості відсутній на
засіданні КР Головко О.В. презентувати свій план щодо пропозицій в
роботі по БУ на 2017 рік.

Головою КР Намєсніком С.М. було винесено пропозиції Кучерука О.В. та
Шелестюка А.М. на голосування, щодо визначення дати старту подачі заявок.

Під час розгляду 4 питання, член КР за посадою Гаращук С.П. покинув
засідання.

За пропозицію Кучерука О.В. розпочати прийом заявок-проектів з
03.04.2017 року ПРОГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 6; «Проти» - 3, «Утримались» - 0.

Рішення принято.
За пропозицію Шелестюка А.М. – НЕ ГОЛОСУВАЛИ.

5. Питання про Анкети (доповідач Намєснік С.М.) – НЕ РОЗГЛЯДАЛОСЬ.
6. Різне - НЕ РОЗГЛЯДАЛОСЬ.

Чергове засідання Координаційної ради призначено на 20 лютого 2017
року о 17:00

Голова
Координаційної ради Намєснік С.М.

Секретар
Координаційної ради Тимофієнко Д.О.


