
П Р О Т О К О Л  

 

засідання Громадської ради при Житомирському міському голові 

 

№ 1                                                                                                           27.01.2017 

 

Присутні члени Громадської ради: 13 

Бойко Б.Є., Євдокимов В.В., Камлук В.В., Кухарський О.С., Мельничук В.Г., 

Мокрицький Г.П., Журавльова Л.П., Чижевська Л.В., Гузун М.С., Авраменко 

П.М., Чугаєвська Т.М., Мороз Ю.Ю., Журбенко Ю.М. 

Відсутні члени Громадської ради: 1 

Скидан О.В. 

Представники виконавчих органів ради: 

Житомирський міський голова – Сухомлин С.І. 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – 

Хренов М.В. 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – 

Фещенко О.А. 

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради – Пашко О.М. 

Запрошені представники громадськості:  
Голова Координаційної ради з питань впровадження бюджету участі в м. 

Житомирі – Намєснік С.М.  

Секретар засідання: Мельник Л.І. 

 

Порядок денний: 

1. Обрання Координатора Громадської ради при Житомирському 

міському голові. 

2. Виступ Сергія Намєсніка щодо впровадження бюджету участі в 

м. Житомирі. 

3. Обговорення плану розвитку м. Житомира у 2017 році. 

 

І СЛУХАЛИ:  
Пропозицію Сухомлина С.І. 

Запропонував членам Громадської ради обрати зі свого складу 

Координатора. 

Пропозицію Бойка Б.Є. 

Запропонував на посаду Координатора Громадської ради при міському 

голові Мельничука В.Г. 

Пропозицію Мельничука В.Г. 

На посаду Координатора потрібна людина, яка постійно зможе 

працювати в м. Житомирі. Координатор – це не керівник, а комунікатор.  

Пропозицію Камлука В.В.  

Якщо члени Громадської ради не заперечують, В.В. Камлук може 

виступити Координатором. Якщо він не буде справлятися, його завжди 



можна переобрати. Але у разі підтримки його кандидатури просить допомоги 

у керуючого справами виконавчого комітету міської ради О.М. Пашко. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 
Підтримати пропозицію Камлука В.В. щодо Координатора Громадської 

ради при Житомирському міському голові. 

«ЗА» 13,   «ПРОТИ» 0,  «УТРИМУЮСЬ»   0. 

Всього голосувало: 13 членів Громадської ради 

 

ВИРІШИЛИ: 
Обрати Координатор Громадської ради при Житомирському міському 

голові Камлука В.В. 

 

ІІ СЛУХАЛИ:  

Виступ Намєсніка С.М. щодо етапів впровадження бюджету участі в м. 

Житомирі, процесу голосування за кращі проектні пропозиції, обрання 

проектів-переможців та їх впровадження у 2017 році. 

 

ІІІ СЛУХАЛИ:  

Виступ Сухомлина С.І. щодо проектів 2016 року та стратегії розвитку 

міста у 2017 році. 

Виступ Хренова М.В. щодо розвитку гуманітарної сфери міста: 

реформи в медичній, освітній, спортивній та соціальній галузях. 

Виступ Фещенка О.А. щодо розвитку житлового-господарської сфери: 

ситуація на дорогах міста, ремонт тротуарів, переборка сміття, ситуація з КП 

«Житомирводоканал». 

Пропозицію Сухомлина С.І. обговорити можливість допомоги м. Львів 

з ситуацією із сміттям. 

Виступ Кухарського О.С. щодо причин відмови допомоги м. Львів із 

проблемою сміттям. 

Виступ Бойка Б.Є. щодо дружніх стосунків між містами та 

взаємодопомогою. 

Виступ Чугаєвської Т.С. про недопущення викидання сміття на 

узбіччях та полях м. Житомира. 

Виступ Мокрицького Г.П. про прийняття «Соломонового рішення» у 

питанні допомоги м. Львів із ситуацією зі сміттям, необхідність встановлення 

чітких правил перевезення сміття. 

Виступ Мельничука В.Г. щодо проблеми сміття в цілому як для м. 

Львів так для м. Житомир. 

Виступ Мокрицького Г.П. щодо перспективи завершення будівельних 

робіт каналізаційного тунелю. 

Пропозицію Сухомлина С.І. обговорити запропоновану тему на 

окремому засіданні.  



Виступ Гузуна М.С. щодо необхідності впровадження у навчальних 

закладах міста занять щодо виховання у молоді культурних цінностей, 

патріотизму та норми поведінки і сукупності моральних правил. 

Виступ Чугаєвської Т.С. щодо проблеми перейменування вулиць у м. 

Житомирі. 

Виступ Сухомлина С.І. щодо проблеми закладів розповсюдження 

лотереї у Житомирі: надходить багато скарг на роботу гральних закладів під 

вивісками продажу лотерей. Мешканці міста звертаються до правоохоронних 

органів зі скаргами на порушення громадського спокою у цих закладах.  

 

За результатами обговорення, запропонували голосувати за підтримку 

міського голови в питанні обмеження роботи гральних закладів у нічний час 

та звернення увагу на зовнішній вигляд лотерей та дотримання ними правил 

архітектурно-художньої концепції міста.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

Підтримати пропозицію щодо підтримки міського голови в питанні 

обмеження роботи гральних закладів у нічний час. 

«ЗА» 13,  «ПРОТИ»  0,  «УТРИМУЮСЬ»  0. 

Всього голосувало: 13 членів Громадської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати міського голову в питанні обмеження роботи гральних 

закладів у нічний час. 

 

Житомирський міський голова підпис існує  С.І. Сухомлин 

 

Координатор Громадської ради  

при Житомирському міському голові   підпис існує В.В. Камлук 

 

Секретар засідання  підпис існує    Л.І. Мельник 


