П Р О Т О К О Л №1 5
засідання Координаційної ради
з питань бюджету участі
24 вересня 2018 року
17:00 год.

У засіданні взяли участь: заступник начальник комунального господарства
Шевчук В.А., в.о. начальника управління житлового господарства Задорожній
І.В., депутат міської ради Мартинчук І.В. та члени Координаційної ради з питань
бюджету участі: 7 членів - від громадськості: Намєснік С.М., Ожегова Н.Ф.,
Петренко Ю.Б., Рафальська О.П., Рошко О.І., Шевчук Г.О, Шелестюк А.М.; від
виконавчих органів міської ради: Приходченко О.В., Григорчук Н.І.
Головуючий на засіданні: голова Координаційної ради Шелестюк А.М.
Секретар засідання: начальник управління по зв’язках з громадськістю міської
ради Приходченко О.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Реалізація проектів 2017 року.
2. Підготовка до голосування
3. Інше.

І питання порядку денного
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який вніс ще одне
питання до порядку денного, - звернення автора проекту №37 Лопатюка О.В., щоб
включити його проект до голосування. На одному з попередніх засідань автора
просили внести зміни до проекту, тобто написати заяву-погодження на
зменшення об’єму робіт, він відмовився. Автор не надав апеляційну заяву, на
даний момент надав лише звернення.
Слухали: члена Координаційної ради Ожегову Н.Ф., яка зауважила, що терміни
вже всі пройшли і заява написана 21.09.2018 року.
Слухали: представника з юридичного департаменту
Григорчук Н.І., яка
зауважила, що Положенням про бюджет участі не передбачається поновлення
термінів, є чітко встановлені строки подання апеляцій, тому зараз не доречно
розглядати дане звернення, навіть як апеляційне.
Слухали: депутата міської ради Мартинчука І.В., зауважив, чому коли
подавалися проекти, у правилах подачі не було зазначені заява, довідка. Також,
наголосив, що як депутат міської ради прийме будь-яке рішення Координаційної
ради, але до нього звернувся даний громадян за допомогою.
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Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який наголосив, що
можемо дане питання поставити на голосування, що ми робимо з даним
зверненням.
Слухали: члена Координаційної ради Рафальську О.П., яка наголосила, що ми
можемо подякувати автору, і порекомендувати йому подавати даний проект на
наступний рік, тому що порушені всі терміни.
Слухали: представника з юридичного департаменту Григорчук Н.І., яка
наголосила, що в Положенні про бюджет участі не передбачені такі випадки, є
відповідні терміни, які в даному випадку всі порушені.
Слухали: голосу Координаційної ради Шелестюка А.М., який наголосив, що дане
звернення беремо до уваги, на жаль, це звернення порушило всі строки.
Слухали: депутата міської ради Мартинчука І.В., який зауважив, що бажано
надати письмову відповідь автору проекту, щоб тим людям, які підписували і
вболівали за даний проект пояснити чому проект не допущений до голосування.
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який ще раз наголосив,
проект не був допущений до голосування за рекомендаціями виконавчих органів
міської ради на підставі пункту 1.8, 1.9 Положення про бюджет участі. Також не
була надана апеляційна заява у необхідні строки.
Слухали: члена Координаційної ради Рафальську О.П. по проекту «Екосквер на
Старому бульварі»: виставляють панелі, підключена електрика, мають також
підключити розетки, буде електрика підключатися до акумулятора, планують
поставити ліхтарі, які заряджаються від світла протягом дня. Буде wi-fi роутер,
який буде доступний в бесідці і за її межами, платити за Інтернет буде
агроуніверситет і займатися прибирання також буде агроуніверситет. В проектнокошторисній документації не враховані ліхтарі біля альтанки.
Слухали: заступника начальника управління комунального господарства
Шевчука В.А.. який доповів по проекту «Музичний фонтан «Фонтан щастя» зі
світлодіодною підсвіткою», - по підписаному договору з ТОВ «Імперія води
України» були певні умови, що повинна зробити проектна організація та
замовник (управління комунального господарства). Замовник має надати технічні
умови водоканалу, технічні умови обленерго та містобудівні умови та обмеження
архітектури. Управлінням до 22 серпня всі ці умови були виконані, тож проектна
організація почала роботи, десь через 5 днів зателефонував проектант і наголосив,
що по місцю розташування об’єкту знаходяться мережі дренажної каналізації.
Були прийняті міри, на місце виїхав начальник управління комунального
господарства Марцун О.В. та головний архітектор міста Безбородов Ю.О., які
визначили нове місце для розташування чаші фонтану, також було погоджено з
автором проекту Онопрієнко В.В. На сьогоднішній день розроблена технологічна
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частинку проекту та економічна частина проекту, але 19 вересня по електронній
почті було отримано лист від проектної організації, де зазначалось, що геодезію
робила Житомирська фірма, де при аналізі інформації чаша фонтану потрапляє
на зовнішні мережі каналізації. Знову визначили нове місце розташування
фонтану, проектант пообіцяв, що протягом трьох днів зробить геодезію, і відразу
відправить на київську фірму, тому сам процес проектування затримається
приблизно на 10 днів.
Слухали: в.о. начальника житлового господарства Задорожнього І.В. по проекту
«Дитячий парк «Моя дитяча мрія»»: на початку вересня цього року проводилися
переговори з трьома підрядниками, заключили 13 вересня заключили договір з
ФОП Руденко Д.В. на загальну суму 912 516 грн. Даним договором
передбачається, що до 25 грудня 2018 року підрядник має здати цей об’єкт. На
сьогоднішній день ще не оплачений авансовий платіж, підрядник
почав
виготовляти прості елементи, - урни, лавочки і т.д. На даний час вирішується
авансовий платіж, десь на наступному тижні будемо знати.
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який зауважив по
проекту «Житомир - не смітник».
Слухали: в.о. начальника житлового господарства Задорожнього І.В., який
наголосив, що контейнера були встановлені тимчасово на День міста, стакнулись
з проблемою, що не всі ключі підходять до баків. Мають вивезти на КаТП-0628.
Слухали: члена Координаційної ради Шевчук Г.О., яка зауважила, що на баках не
має наклейок.
Слухали: в.о. начальника житлового господарства Задорожнього І.В., наголосив,
що наклейки були поклеєні тільки на малі урни, наклейки закупили, а їх мали б
наклеїти працівники КаТП. Наклейки не поклеєні, тому що проект не
реалізований, не було погоджено з автором місце розташування.
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., зауважив по проекту
«Житомир - не смітник» було встановлення та закупівля баків, проблема в тому,
що не зрозуміло як вивозити сміття.
Слухали: в.о. начальника житлового господарства Задорожнього І.В., який
зауважив, що хотіли поставити дані баки в школах, було вже домовлено з
перевізником про вивіз сміття, підготували рішення, але його не пропустили, так
як не погоджено з автором.
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який наголосив, що від
управління житлового господарства потрібно написати звернення на
Координаційну раду з питань бюджету участі про розгляд даного проекту та
реалізацію його в інших місцях.
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Слухали: начальника управління по зв’язках з громадськістю Приходченко О.В.,
яка доповіла по проектам: «Європейські електронні табло прогнозування
транспорту» - 12 вересня було встановлено перше табло на вул.Театральній, до
кінця вересня плануються встановити решту табло по зупинках, які були
передбачені проектом.
Слухали: члена Координаційної ради Рошка О.І., який зауважив, що на табло не
має логотипу «Бюджет участі», доречно було б це зробити. Також зауважив, що
при роботі даного табло не може бути комерційна складова.

Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., щодо проекту
«Інтелектуальна мережа - шахові клуби», даний проект вже реалізований, але ще
не все ще закуплено і мають провести чотири заходи, потрібно по школам
рознести інформацію, що даний клуб працює і можна безкоштовно займатися.
Слухали: члена Координаційної ради Рошка О.І., який вніс пропозицію, щоб
звернутись до управління сім’ї, молоді та спорту, управління освіти з
рекомендацією, щоб вони донесли інформацію до шахових шкіл м.Житомира, що
є такі школи по грі в шахи, де можна в будь-який момент долучитися до цього
проекту.
Слухали: начальника управління по зв’язках з громадськістю Приходченко О.В.,
щодо проекту «Ігровий та спортивний простір «Активний відпочинок на
М ар’янівці» станом на 01.09.2018 року зрізані дерева, викорчувані пні. Знятий
верхній шар ґрунту. У вириті траншеї прокладений кабель та засипаний піском.
Встановлюється поребрик.
«Мультиспортивний майданчик біля ЗОШ №28 та №16» - на данний час
виконані роботи: основа під футбольне поле, влаштовано синтетичне покриття.
Влаштовано огорожу.
«Здорове навчання - здорове дозвілля» - станом на 01.09.2018 року демонтовані
старі конструкції майданчику, завезено щебінь, зроблена бігова доріжка, на якій
зараз встановлений бордюр жорсткий (цементний), а от в місцях, де особливо
травмонебезпечні при русі дітей по біговій доріжці встановлюється резиновий
бордюр для того, щоб не було травматизму. Також резиновий бордюр буде на
стрибковій ямі, тобто стрибкова яма буде з гумовим бордюром. Зараз робиться
облаштування самої волейбольної площадки, де також буде резинове покриття,
спочатку вирівнювалась вся площа, поклали асфальт, а потім поверх асфальту
буде гумове покриття.
«Музична школа - симфонія дитячих мрій» - на даний час проведено заміну даху
школи, наступними кроком стане проведення комплексного утеплення фасаду
будівлі.
“Дивосвіт ” - парк розваг на Крошні - розроблено проект, налагоджено
комунікацію між автором проекту та інженером щодо шляхів реалізації даного
проекту. 30% відсотків проекту розроблено, зроблено геологія та геодезія, проект
знаходиться на етапі виготовлення ПКД.
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Слухали: начальника управління комунального господарства Марцуна О.В., 30%
відсотків проекту розроблено, потрібно найти такого проектанта, який у
попереднього викупить вишукувальні роботи і завершить проект. Кошти не
можуть отримати, так як платиться тільки за цілісний проект, це той хто з ними
домовиться може заключите договір з управлінням комунального господарства,
але в цій групі обов’язково має бути гідротехнік або гідрогеолог. Наголосив, що
спочатку потрібно почистити озеро, а далі влаштувати благоустрій.
Слухали: члена Координаційної ради Петренко Ю.Б., яка наголосила, що
потрібно зробити звернення щодо з’ясування причин чому станом на 24.09.2018
року не реалізовані проекти 2017 року.
Слухали: начальника управління по зв’язках з громадськістю Приходченко О.В.,
щодо проектів «Вуличний сценічний майданчик «Натхнення» на Бульварі
Польському та «Громадська інтернет-бібліотека «Веселова книга», розробляється
проектно-кошторисна документація на експертизу.
II питання порядку денного
Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який поставив на
голосування, щоб людина могла тільки один раз проголосувати в Житомирській
міській раді, не зважаючи на кількість підтриманих проектів.
«За» - одноголосно члени Координаційної ради (від громадськості) присутні на
засіданні.

Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який поставив на
голосування, щоб людина могла тільки один раз проголосувати з власного
комп’ютера, або телефону.
Рішення не прийнято

Голова Координаційної ради
з питань бюджету участі

А.М. Шелестюк

Секретар Координаційної ради
з питань бюджету участі

О.В. Приходченко
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