ПРОТОКОЛ
розширеного засідання Координаційної ради
з впровадження бюджету участі (громадського бюджету) в місті Житомирі
21.02.17 р.
Всього на засіданні були присутні 11 членів Координаційної ради.
На початку засідання присутні члени Координаційної ради: 9
Намєснік С.М., Головко О.В., Рошко О.І., Маньковська О.Ю., Мельник
Л.І., Гаращук С.П., Кучерук. О.В., Костриця М.М., Максименко С.О.
Присутні асоційовані члени Координаційної ради: 1
Ожегова Н.Ф.
Відсутні члени Координаційної ради: 4
Запрошені гості: голова Богунської районної ради Блощинський О.С., голова
Корольовської районної ради Соя О.В., заступник голови Житомирської
районної державної адміністрації Козарчук М.П., керуюча справами
виконавчого комітету Житомирської міської ради Пашко О.М. та директор
комунального закладу «Централізована бібліотечна система» Житомирської
міської ради Харчук Л.П.
Головував на засіданні: Намєснік С.М.
Секретар засідання: Ожегова Н.Ф.
Порядок денний:
1. Параметри Бюджету участі на 2017 рік;
2. Про доцільність внесення змін до Положення Бюджету участі;
3. Календарний план на 2017 рік.
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. Параметри Бюджету участі на 2017 рік;
Виступив: голова Координаційної ради Намєснік С.М. та надав слово
Пашко О.М., яка запропонувала залучити до реалізації «Бюджету участі-2017»
Богунську та Корольовську районні ради.
Виступили: Блощинський О.С. та Соя О.В., які погодилися на всіх етапах
«Бюджеті участі-2017» (надалі – БУ) приймати участь, готові надати місця для
голосування та проводити просвітницьку компанію.
Виступив: голова координаційної ради Намєснік С.М. та надав слово
директору комунального закладу «Централізована бібліотечна система»
Житомирської міської ради Харчук Л.П., яка також погодилась приймати
участь в «БУ-2017» та запевнила, що вони готові до співпраці. Попередньо
були домовленості з членом КР за посадою Головко О.В. щодо допомоги в

навчанні співробітників бібліотек з прийому проектних пропозицій та
проведення просвітницької компанії. Харчук Л.П. повідомила, що для цього в
них є інформаційна, духовна, матеріальна база, комунікаційні центри, які
створені в бібліотеках для допомоги мешканцям.
Під час засідання долучилася член КР Астахова О.М.
Виступив: Намєснік С.М. висловив подяку гостям за готовність до
співпраці та вручив значки БУ.
Виступив: Намєснік С.М. запропонував провести установче засідання
щодо страту «БУ-2017», та надав слово Гаращуку С.П.
СЛУХАЛИ: Члена КР за посадою Гаращука С.П. який доповів про суму що
буде виділятись для БУ на 2017 рік. Станом на сьогодні сума, яка становить 1%
від бюджету міста - 12 149 595 грн. Сума на даний час не остаточна і буде
залежати від початку старту «БУ-2017», тому запропонував спочатку перейти
до затвердження календарного плану БУ-2017.
2. Про доцільність внесення змін до Положення Бюджету участі;
Виступив: Намєснік С.М., запропонував перейти до 2 питання порядку
денного. Озвучив пропозицію відсутньої на засіданні члена КР Богоявленської
Ю.В., щодо не доцільності вносити зміні до положення в цьому році.
Виступив: Кучерук О.В. який запросив членів КР розглянути зміни до
положення БУ, де буде проводитись розподіл проектів на великі та малі.
Виступила: Головко О.В., яка висловила свою думку та вважає
недоцільним ділити проекти на великі та маленькі.
Виступив: Костриця М.М., який запропонував спочатку поділити на
мікрорайони, а далі на великі та маленькі проекти. Також висловив свою думку
що дане питання потрібно більш детальніше розглянути на наступний рік.
Запропонував винести питання на голосування.
Намєснік С.М. виніс на голосування питання щодо недоцільності вносити
зміни до положення БУ в цьому році.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«За» – 9 присутніх; «Проти» - 0, «Утримались» - 1.
Рішення прийняте.
Під час засідання долучився член КР Шевченко В.Р.
3. Календарний план на 2017 рік.
Виступив: Намєснік С.М. надав слово Головко О.В. та Харчук Л.П.
СЛУХАЛИ:
Головко О.В. та Харчук Л.П., які розповіли про співпрацю бібліотек по
прийому проектних пропозицій. Дані проекти будуть подаватись виключно в
електронному вигляді, які потім будуть надсилатись до міської ради. 22 лютого
буде проводитись захід по навчанню бібліотекарів з прийому проектних
пропозицій. Подача буде можлива навіть у вихідні дні. Навчати, як подавати
проектні пропозиції, будуть 4 сертифіковані тьютера (тренера), які працюють
по БУ, серед них Головко О.В., яка відповідальна за навчання. Головко О.В.
запропонувала створити буклет для навчання. Також Головко О.В.

запропонувала розпочати прийом проектних пропозицій з 01.04.2017р, а не з
03.04.2017р., як було проголосовано на попередньому засіданні, тому що людям
які будуть подавати проектні пропозиції буде зручніше запам’ятати дату.
Виступив: Намєснік С.М. виніс на голосування питання, чи доцільно
змінювати дату 03.04.2017р. на 01.04.2017р., яка була затверджена на
попередньому засіданні та узгодити і проголосувати за календарний план.
Запропоновано календарни план «БУ-2017» Головко О.В.:
з 01.03.17-31.05.17 – інформаційно просвітницька компанія;
з 01.04.17-31.05.17- прийом проектних пропозицій;
з 01.06.17-31.07.17 – верифікація та узгодження проектних пропозицій;
з 01.08.17-30.09.17 – промокомпанія авторами проектних пропозицій
з 01.10.17-10.10.17 – голосування;
з 10.10.17-13.10.17 – підсумки голосування;
14.10.17 - оголошення переможців.
Також поступила пропозиція заохотити бібліотекарів.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«За» – 11 присутніх; «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
Рішення прийняте. Затвердили календарний план:
з 01.03.17-31.05.17 – інформаційно просвітницька компанія;
з 01.04.17-31.05.17- прийом проектних пропозицій;
з 01.06.17-31.07.17 – верифікація та узгодження проектних пропозицій;
з 01.08.17-30.09.17 – промокомпанія авторами проектних пропозицій
з 01.10.17-10.10.17 – голосування;
з 10.10.17-13.10.17 – підсумки голосування;
14.10.17 - оголошення переможців
4. Різне.
Виступив: Шевченко В.Р. з питанням чи буде проводитись електронне
голосування.
СЛУХАЛИ: Рошко О.І., який запропонував співпрацю з Фондом Східної
Європи.
СЛУХАЛИ: Гаращука С.П., який запропонував співпрацю з USAIDI.
СЛУХАЛИ: Головко О.В., яка запропонувала створення власного
ресурсу з електронного голосування, так як жодна з представлених компаній не
дає гарантії на подальшу співпрацю та підтримку ресурсу , що в подальшому
може призвести до втрати бази БУ.
СЛУХАЛИ: Кучерука О.В., який запропонував щоб на наступне
засідання КР Головко О.В., підготувала та надала всі можливі варіанти
співпраці по електронному голосуванню для вибору.
Прийняли рішення розглянути питання по електронному голосуванню на
наступному засіданні.
Виступив: Намєснік С.М. що до співпраці з Житомирською державною
адміністрацією по впровадженню партиціпаторного бюджету та надав слово
заступнику голови Житомирської районної державної адміністрації

Козарчуку М.П., який проінформував про плани впроваджувати
партиціпаторний бюджет в Житомирському районі в 2017 році і висловив
бажання співпрацювати та необхідністю ділитися досвідами.

Голова
Координаційної ради

Намєснік С.М.

