
ПРОТОКОЛ 
Засідання Громадської бюджетної комісії міста Києва 

третього скликання

К иїв , вул. Х р ещ ати к , 36  
(10 п ов ер х , каб. 1017 ) 

16:00 год. 23 січн я  2020 року № 1 9

Присутні з правом голосу:

1. БО "Благодійний фонд "Галера"" Губенко Федір Миколайович - відеокоиф.

2. БО "Благодійний Фонд "Зорепад Надій" Мачуський Валерій Валерійович

3. ГО "Успішні люди" Олійник Сергій Ярославович

4. ВМГО "Фундація Регіональних Ініціатив" Селій Павло Станиславович.

5. ГО "Асоціація велосипедистів Києва" Брик Яна Андріївна

6. ГО "Фундація ДЕЮРЕ" Ніколєнко Іван Васильович

7. БО «Освітній БФ колежу 
Сухомлинського

Кузнєцов Петро Борисович

8. ГО "Діло молоді" Атаманчук Олена Валеріївна

9. БО "БФ "3 теплом у серці" Крезуб Ірина Василівна - відеоконф.

10. ГО "Українська асоціація студентів" Яремчук Данило

11. 1 О «Низова ініціатива» Новиков Геннадій Борисович - відеоконф.

12. ГО "Смарт Сіті Хаб" Оломуцька Вікторія Геннадіївна

13. ГО "Всеукраїнське об'єднання 
"Автомайдан" Гаєвська Оксана Євгенівна

14. ГО "Електроніка України" Гордієнко Ярослав Олександрович - 
відеоконф.

15. ГО "Літературна платформа ЛЕПОРТ" Рейнштейн-Горбунов Костянтин 
Костянтинович

16. ГО «Доступно.ЮА» Заєць Денис Станіславович - відеоконф.

17. ГО "Ліга інтернів" Лейченко Михайло Юрійович -
відеоконф.

18. ГО "Українська академія лідерства" Острікова Наталія Миколаївна

19. ПСОУ "Пласт" Осипчук Дмитро Борисович

20. ГО "Сонце для Дітей" Івашко Ауріка

Реєстр присутніх, які беруть участь в засіданні (додається)



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
Засідання Громадської бюджетної комісії Києва

третього скликання

м. Київ.вул.Хрещатик. 36
(10 п ов ер х , каб. 1017 )

16:00 год. 23 січн я  2020  року № 1 9

1. Про склад учасників та їх уповноважених представників, які мають право голосу та про 
наявність кворуму;

2. Затвердження порядку денного:
2.1. Щодо розгляду проекту плану заходів з проведення інформаційно-просвітницької кампанії І 
та його погодження (згідно з п. 8 ч. 11 статті 6 Положення про ГБ).
2.2. Інше.



РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:

1. По першому питанню порядку денною
Слухали: Серг ія Олійника, який відмітив присутніх членів Громадської бюджетної комісії (ГБК), 
запропонував зафіксувати наявність кворуму та розпочати засідання ГБК.

2. По другому питанню порядку денного
Слухали: Сергія Олійника, який запропонував затвердити Порядок денний засідання у наступній 
послідовності:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
Засідання Громадської бюджетної комісії

1. Про склад учасників та їх уповноважених представників, які мають право голосу та про наявність 
кворуму;
2. Затвердження порядку денного:
2.1. Щодо розгляду проекту плану заходів з проведення інформаційно-просвітницької кампанії ГБ та його 
погодження (згідно з п. 8 ч. 11 ст. 6 Положення про ГБ);
2.2 Інше.
Голосували:
ІЗ -«за»;
0_— «проти»;
0_ -  «утримались»;
8 -  «не голосували»
Рішення прийнято.
Ухвалили: затвердити
Порядок денний засідання у наступній послідовності:

1. Про склад учасників та їх уповноважених представників, які мають право голосу та про наявність 
кворуму;

2. Затвердження порядку денного:
2.1. Щ одо розгляду проекту плану заходів з проведення інформаційно-просвітницької кампанії ГБ та 

його погодження (згідно з п. 8 ч. 11 статті 6 Положення про ГБ);
2.2 Інше.

3. По першому пункту другого питанню порядку денного
Слухали: Сергія Олійника, який запропонував взяти за основу та проголосувати за орієнтовний план 
проведення інформаційно-комунікативної кампанії з популяризації громадського бюджету в місті Києві 
надісланий на пошту £Ьк@куіусііу.§ОУ.иа від ЦПК1 №  059/362-4 від 09.01.2020 р.
Голосували:
ІЗ -«за»;
0_— «проти»;
0_ -  «утримались»;
8 -  «не голосували»
Рішення прийнято
Ухвалили: Взяти за основу орієнтовний план проведення інформаційно-комунікативної кампанії з 
популяризації громадського бюджету в місті Києві надісланий на пошту §Ьк@ від ЦГІКІ №  059/362-4 від 
09.01.2020 р. (Додаток №1 до протоколу засідання ГБК-3 №19 від 23.01.2020 р.)

Слухали: представника ЦПКІ, Дмитра Рубана.
Слухали: Івана Ніколєнко, Петра Кузнєцова, Сергія Олійника, Вікторію Оломуцьку, Яну Брик, Ольгу 
Бернасовську. Артема Стельмашова.



Слухали: Сергія Олійника, який запропонував викреслити зі списку орієнтовного плану проведення 
інформаційно-комунікативної кампанії з популяризації громадського бюджету в місті Києві такі види робіт:

Вид робіт Кількість
Організація та проведення публічних заходів

Послуги промоутерів для проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 15 осіб / 1000 год
Створення та друк поліграфічної продукції, виг отовлення брендованої продукції та її розповсюдження

ГІакет крафтовий брендований ГБ 1 000 шт
Чашка брендована ГБ 200 шт
Наліпка брендована ГБ (шильда, 645) 1 000 піт

Послуги з поширення аудіореклами та реклами на зовнішніх рекламних носіях
Розміщення інформаційних матеріалів на спеціальних конструкціях малого формату: 
«лайтбокс», «метролайт», «сітілайт», двома етапами: «Подавай проекти». «Голосуй за 
проекти»

20 штук

Організація тематичних фотовиставок «Кращі практики ГБ в місті Києві» Послуга

та проголосувати за це.
Голосували:
12 -  «за»;
0_-«проти»;
0_ -  «утримались»;
9 -  «не голосували»
Рішення прийнято
Ухвалили: Викреслити зі списку орієнтовного плану проведення інформаційно-комунікативної кампанії з 
популяризації громадського бюджету в місті Києві такі види робіт:

Вид робіт Кількість
Організація та проведення публічних заходів

Послуги промоутерів для проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 15 осіб / 1000 год
Створення та друк поліграфічної продукції, виготовлення брендованої продукції та її розповсюдження

Пакет крафтовий брендований Г’Б 1 000 шт
Чашка брендована ГБ 200 шт
Наліпка брендована ГБ (шильда, 645) 1 000 шт

Послуги з поширення аудіореклами та реклами на зовнішніх рекламних носіях
Розміщення інформаційних матеріалів на спеціальних конструкціях малого формату: 
«лайтбокс», «метролайт», «сітілайт», двома етапами: «Подавай проекти», «Голосуй за 
проекти»

20 штук

Організація тематичних фотовиставок «Кращі практики ГБ в місті Києві» Послуга

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував виправити кількість в списку орієнтовного плану проведення 
інформаційно-комунікативної кампанії з популяризації громадського бюджету в місті Києві в таких видах 
робіт:

Вид робіт Кількість
Організація та проведення публічних заходів

Проведення серії навчально-просвітницьких заходів (семінари /тренінги / майстер-класи / 
воркшопи) щодо популяризації бюджету участі серед киян

40 годин

Виробництво відеоматеріалів та графічних матеріалів
Розробка інформаційних графічних матеріалів щодо процесу голосування, процесу реєстрації 
тощо

10 шт

та проголосувати за це.
Голосували:
12 -  «за»;
0_— «проти»;
0_ -  «утримались»;
9 -  «не голосували»
Рішення прийнято
Ухвалили: Виправити кількість в списку орієнтовного плану проведення інформаційно-комунікативної 
кампанії з популяризації громадського бюджету' в місті Києві в таких видах робіт:



Вид робіт Кількість
Організація та проведення публічних заходів

Проведення серії навчально-просвітницьких заходів (семінари / тренінги / майсгер-класи / 
воркшопи) щодо популяризації бюджету участі серед киян

40 годин

Виробництво відеоматеріалів та графічних матеріалів
Розробка інформаційних графічних матеріалів щодо процесу голосування, процесу реєстрації 
тощо

10 шт

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував добавити в список орієнтовного плану проведення 
інформаційно-комунікативної кампанії з популяризації громадського бюджету' в місті Києві такі види робіт:

Вид робіт Кількість
Створення та друк поліграфічної продукції, виготовлення Орендованої продукції та її розповсюдження

Еко-сумка брендована ГБ 250 шт
Флікери брендовані ГБ послуга
Наліпка брендована ГБ (звичайна якісна, 650) 1 000 шт

та проголосувати за це.
Голосували:
12 -  «за»;
0 -  «проти»;
0_ -  «утримались»;
9 -  «не голосували»
Рішений прийнято
Ухвалили: Добавити в список орієнтовного плану проведення інформаційно-комунікативної кампанії з 
популяризації громадського бюджету в місті Києві такі види робіт:

Вид робіт Кількість
Створення та друк поліграфічної продукції, виготовлення Орендованої продукції та її розповсюдження

Еко-сумка брендована ГБ 250 шт
Флікери брендовані ГБ послуга
Наліпка брендована ГБ (звичайна якісна, 650) 1 000 шт

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував проголосувати в цілому за орієнтовний план проведення 
інформаційно-комунікативної кампанії з популяризації громадського бюджету в місті Києві з урахуванням 
правок ГБК.
Голосували:
12 -  «за»;
0_- «проти»;
0_ -  «утримались»;
9 -  «не голосували»
Рішення прийнято
Ухвалили: Затвердили в цілому орієнтовний план проведення інформаційно-комунікативної кампанії з 
популяризації громадського бюджету в місті Києві з урахуванням правок ГБК.
(Додаток №2 до протоколу засідання ГБК-3 №19 від 23.01.2020 р.)

Олійник Сергій 

Оломуцька Вікторій



Додаток №1
до протоколу засідання ГБК-3 №19 від 23.01.2020 р.

VСеN1:^І
. ч у и і г іц к

М іській  робочій « рун* і питань 
грам а іського  бш лж еіу

Гром адській  бю дж сіінй  ком ісії

Комунальне підприємство Київської міської ради «Центр публічної комунікації та інформації», 
відповідно до своєї статутної діяльності та на виконання окремих пунктів Міської цільової програми розвитку 
інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської 
ради від 18 грудня 2018 року №465/6516 та Рішення Київської міської ради від 17 квітня 2018 року №436/4500 
«Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 року № 787/1791 «Про затвердження 
Положення про громадський бюджет міста Києва» направляє орієнтовний план проведення інформаційно- 
комунікативної кампанії з популяризації громадського бюджету в місті Києві для надання пропозицій та 
погодження.

Громадський бюджет сьогодні є одним з найдієвіших інструментів участі. Згідно з соціологічним 
дослідженням, що проводилося Департаментом суспільних комунікацій у період з 28 листопада по 8 грудня 2019 
року, лише 14.5% киян знають про існування громадського бюджету. За результатами цього ж дослідження були 
визначені канали інформування, з яких кияни хотіли б отримувати інформацію про громадський бюджет, серед 
них:

53,9% - місцеві ЗМІ;
48.9% - соціальні мережі -  РасеЬоок, Іпзіа^гат, Те1е§гат;
26,3% - зовнішня реклама у комунальному транспорті столиці (метро, автобуси, тролейбуси, трамваї-);
25,0% - міська зовнішня реклама -  банери, борди, сітілайти.
Усі ці результати лягли в основу розробки інформаційно-комунікативної кампанії.

Кампанія передбачає проведення форуму «5 років громадському бюджету Києва: перспективи, проблеми, 
очікування» (проект назви). Форум стане всеукраїнським майданчиком обміну досвідом із впровадження 
бюджетів участі у містах України, дасть змогу проаналізувати проходження громадського бюджету в столиці 
протягом 5 років та напрацювати конкретні кроки для покращення цього інструменту участі.

Також вважаємо, що значного ефекту впізнаваності реалізованих завдяки громадському бюджету проектів 
можна досягти завдяки встановленню відповідних інформаційних табличок з описом проектів-переможців. На 
жаль, протягом останніх 4 років не вдалося розробити та затвердити макет інформаційних табличок реалізованих 
проектів. Центр запланував цього року не лише розробити макети інформаційних табличок, а й виготовити та 
встановити їх.

Процес верифікації та подання проектів у електронній системі громадського бюджету є досить складним 
та потребує підготовки коротких графічних матеріалів з роз’ясненнями, що суттєво спростить участь 
користувачів. Вважаємо за потрібне створити декілька анімаційних відеоінструкцій, що суттєво полегшить киянам 
процес подання проектів, а командам - процес збору голосів за проекти на етапі голосування.

Отже, підсумовуючи вище зазначене, інформаційно-комунікативна кампанія з популяризації 
громадського бюджету в місті Києві передбачає наступні заходи (але не обмежується ними):

Вид робіт Кількість
Організація та проведення публічних заходів

Промоакції (День Києва, День Європи, День молоді, Атлас Вікенд, День Незалежності 
України)

5 заходів

Послуги промоутерів для проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 15 о с іб /1000 
год

Проведення серії навчально-просвітницьких заходів (семінари / тренінги / майстер- 
класи / воркшопи) щодо популяризації бюджету участі серед киян

20 годин

Проведення тренінгів та інших просвітницьких заходів для розпорядників бюджетних 
коштів

10 годин

Послуги з проведення міського форуму «5 років громадському бюджету Києва: 
перспективи, проблеми, очікування» (проект назви)

1 захід



Створення га друк поліграфічної продукції, виготовлення брендованої продукції та її
розповсюдження

Плакати, макет 1, макет 2: формат А4 4 000 шт
Плакати, макет 3, макет 4: формат АЗ 4 000 шт
Плакати, макет 5, макет 6: формат А 1 200 шт
Єврофлаєр, макет 7, макет 8 80 000 шт
Прозорі наліпки А4 10 000 шт
Брошура «Кращі практики ГБ», 16 ст. 5 000 шт
Послуги з розробки макету та виготовлення інформаційних табличок реалізованих 
проектів громадського бюджету, ПВХ, розміром не менше 50 см на 40 см, товщиною 
не менше 3 мм

500 шт

Послуги із встановлення інформаційних табличок реалізованих проектів ГБ 500 шт
Пакет крафтовий брендований ГБ 1 000 шт
Ручка брендована ГБ 3 000 шт
Блокнот орендований А5. на пружині. 48 ст. 3 000 шт
Чашка брендована ГБ 200 шт
Наліпка брендована ГБ (шильда. 645) 1 000 шт
Послуги з розміщення поліграфічної продукції (плакати, єврофлаєри) у 
загальнодоступних місцях столиці (лікарні, ЦНАПи, станції метрополітену, РДА, 
КМДА, освітні заклади)

Послуга

Послуги з розміщення інформаційних та рекламних матеріалів у комунальному 
транспорті

Послуга

Послуги з просування інформаційних матеріалів у мережі Інтернет та у соціальних мережах
Підготовка, розміщення, просування унікального текстового контенту з урахуванням 
фото / відеоконтенту в соціальній мережі РасеЬоок (тематика постів та цільова 
аудиторія визначатиметься окремо під час виконання робіт).
Загальна кількість - не менше 50 постів; загальне охоплення протягом року - не менше 
1,5 млн .

Послуга

Підготовка, розміщення, просування унікального текстового контенту з урахуванням 
фото / відеоконтенту у соціальній мережі ІП5і а § г а т  (тематика постів та цільова 

і аудиторія визначатиметься окремо під час виконання робіт).
Загальна кількість - не менше 30 постів; загальне охоплення протягом року - не менше 
700 тис.

Послуга

Підготовка, розміщення, просування унікального текстового контенгу з урахуванням 
фото / відеоконтенту у соціальній мережі Т е ї е ^ г а т  (тематика постів та цільова 
аудиторія визначатиметься окремо під час виконання робіт).
Загальна кількість - не менше 30 постів; загальне охоплення протягом року - не менше 
700 тис.

Послуга

Розміщення на інтернет - сторінках та в соціальних мережах банерів та інших 
промоційних матеріалів громадського бюджету

Послуга

Розміщення у мережі \Уі-Л рекламних графічних матеріалів про громадський бюджет Послуга
Виробництво відеоматеріалів та графічних матеріалів

Послуги з розробки та виготовлення анімаційних відеороликів-інструкцій за 
запропонованими тематиками: «Як подати проект?», «Як авторизуватися в електронній 
системі ГБ та проголосувати?» для розміщення у мережі - Інтернет та у ЗМІ

2 відео

Розміщення промоційних роликів Громадського бюджету на екранах у метрополітені. 
1 лікарнях. ЦНАПах та інших публічних місцях

Послуга

Розробка інформаційних графічних матеріалів щодо процесу голосування, процесу 
реєстрації тощо

5 шт

Створення серії матеріалів у столичних новинах про успішні реалізовані проекти 
громадського бюджету , історії команд-переможців та, загалом, про інструмент участі на 
телеканалі «Київ»

Послуга

Створення серії відеоматеріалів про успішні реалізовані проєкти-переможці та їхнє 
| розміщення на \¥еЬ-порталі «Вечірній Київ» та у соціальних мережах

Послуга

Послуги з поширення аудіореклами та реклами на зовнішніх рекламних носіях
і Послуги з поширення інформаційних матеріалів у ефірі радіостанції.

Виготовлення трьох аудіорололиків з хронометражем кожного не менше 15 секунд
Загальний 
обсяг - не 
менше 35 хв



(175 виходів 
по 20 сек)

Розміщення аудіореклами про громадський бюджет у режимі очікування гарячої тел. 
лінії 15-51

Послуга

Розміщення аудіореклами про громадський бюджет під час оголошення зупинок у 
комунальному транспорті

Послуга

Розміщення інформаційних матеріалів на спеціальних конструкціях малого формату: 
«лайтбокс», «метролайт», «сітілайт», двома етапами: «Подавай проекти». «Голосуй за 
проекти»

20 штук

Розміщення інформаційних матеріалів на спеціальних конструкціях малого формату: 
«лайтбокс», «метролайт», «сітілайт», двома етапами: «Подавай проекти», «Голосуй за 
проекти» на безкоштовних рекламних носіях

Послуга

Розміщення аудіо та телевізійної реклами в ефірі ТК «Київ» та радіостації «Голос 
Києва»

Послуга

Організація тематичних фотовиставок «Кращі практики ГБ в місті Києві» Послуга

Інформаційно-комунікативна кампанія передбачає плановий супровід громадського бюджету на всіх його 
етапах. Тому для своєчасного старту кампанії у період подачі проектів, що розпочнеться найближчим часом, 
просимо у термін до 13 січня 2020 року направити до КП «Центр публічної комунікації та інформації» пропозиції 
щодо внесення до плану заходів інформаційно-комунікативної кампанії з популяризації громадського бюджету 
в місті Києві.

Також звертаємося до Громадської бюджетної комісії з проханням внести до порядку денного засідання 
комісії 16 січня 2020 року питання щодо погодження інформаційно-комунікативної кампанії з популяризації 
громадського бюджету в місті Києві на 2020 рік.

І .ь .о .
Дми іро КУЛІЬЛІІЛ



Додаток №2
до протоколу засідання ГБК-3 №19 від 23.01.2020 р. 

Орієнтовний план проведення інформаційно-комунікативної кампанії з популяризації
громадського бюджету в місті Києві з урахуванням правок ГБК.

Вид робіт Кількість

Організація та проведення публічних заходів

Промоакції (День Києва, День Європи, День молоді, Атлас Вікенд, День Незалежності 
України)

5 заходів

Проведення серії навчально-просвітницьких заходів (семінари /тренінги / майстер-класи / 
воркшопи) щодо популяризації бюджету участі серед киян

40 годин

Проведення тренінгів та інших просвітницьких заходів для розпорядників бюджетних 
коштів

10 годин

Послуги з проведення міського форуму «5 років громадському бюджету Києва: 
перспективи, проблеми, очікування» (проект назви)

1 захід

Створення та друк поліграфічної продукції, виготовлення Орендованої продукції та її розповсюдження

Плакати, макет 1, макет 2: формат А4 4 000 шт

Плакати, макет 3, макет 4: формат АЗ 4 000 шт

Плакати, макет 5, макет 6: формат А 1 200 ш г

Єврофлаєр, макет 7, макет 8 80 000 шт

Прозорі наліпки А4 10 000 шт

Брошура «Кращі практики ГБ», 16 ст. 5 000 шт

Послуги з розробки макету та виготовлення інформаційних табличок реалізованих проектів 
громадського бюджету, ПВХ, розміром не менше 50 см на 40 см, товщиною не менше 3 мм

500 шт

Послуги із встановлення інформаційних табличок реалізованих проектів ГБ 500 шт

Еко-сумка орендований ГБ 250 шт

Ручка брендована ГБ 3 000 шт

Блокнот брендований А5, на пружині, 48 ст. 3 000 шт

Флікери брендовані ГБ Послуга

Наліпка брендована ГБ (звичайна якісна 650) 1 000 шт

Послуги з розміщення поліграфічної продукції (плакати, єврофлаєри) у загальнодоступних 
місцях столиці (лікарні, ЦНАПи, станції метрополітену, РДА, КМДА, освітні заклади)

Послуга

Послуги з розміщення інформаційних та рекламних матеріалів у комунальному транспорті Послуга

Послуги з просування інформаційних матеріалів у мережі Інтернет та у соціальних мережах

Підготовка, розміщення, просування унікального текстового контенту з урахуванням фото / 
відеоконтенту в соціальній мережі РасеЬоок (тематика постів та цільова аудиторія 
визначатиметься окремо під час виконання робіт).
Загальна кількість - не менше 50 постів; загальне охоплення протягом року - не менше 1,5 
млн .

Послуга



Вид робіт Кількість

Підготовка, розміщення, просування унікального текстового контенту з урахуванням фото / 
відеоконтенту у соціальній мережі Іп5Іа§гаш (тематика постів та цільова аудиторія 
визначатиметься окремо під час виконання робіт).
Загальна кількість - не менше ЗО постів; загальне охоплення протягом року - не менше 700 
тис.

Послуга

Підготовка, розміщення, просування унікального текстового контенту з урахуванням фото / 
відеоконтенту у соціальній мережі ТеІе§гат (тематика постів та цільова аудиторія 
визначатиметься окремо під час виконання робіт).
Загальна кількість - не менше ЗО постів; загальне охоплення протягом року - не менше 700 
тис.

Послуга

Розміщення на інтернет - сторінках та в соціальних мережах банерів та інших промоційних 
матеріалів громадського бюджету

Послуга

Розміщення у мережі \¥і-П рекламних графічних матеріалів про громадський бюджет Послуга

Виробництво відеоматеріалів та графічних матеріалів

Послуги з розробки та виготовлення анімаційних відеороликів-інструкцій за 
запропонованими тематиками: «Як подати проект?», «Як авторизуватися в електронній 
системі ГБ та проголосувати?» для розміщення у мережі - Інтернет та у ЗМІ

2 відео

Розміщення промоційних роликів Громадського бюджету на екранах у метрополітені, 
лікарнях, ЦНАПах та інших публічних місцях

Послуга

Розробка інформаційних графічних матеріалів щодо процесу голосування, процесу 
реєстрації тощо

10 шт

Створення серії матеріалів у столичних новинах про успішні реалізовані проекти 
громадського бюджету, історії команд-переможців та. загалом, про інструмент участі на 
телеканалі «Київ»

Послуга

Створення серії відеоматеріалів про успішні реалізовані проєкти-переможці та їхнє 
розміщення на \\еЬ-порталі «Вечірній Київ» та у соціальних мережах

Послуга

Послуги з поширення аудіореклами та реклами на зовнішніх рекламних носіях

Послуги з поширення інформаційних матеріалів у ефірі радіостанції.
Виготовлення трьох аудіорололиків з хронометражем кожного не менше 15 секунд

Загальний обсяг 
- не менше 35 хв 
(175 виходів по 
20 сек)

Розміщення аудіореклами про громадський бюджет у режимі очікування гарячої тел. лінії 
15-51

Послуга

Розміщення аудіореклами про громадський бюджет під час оголошення зупинок у 
комунальному транспорті

Послуга

Розміщення інформаційних матеріалів на спеціальних конструкціях малого формату: 
«лайтбокс», «метролайт», «сітілайт», двома етапами: «Подавай проекти», «Голосуй за 
проекти» на безкоштовних рекламних носіях

Послуга

Розміщення аудіо та телевізійної реклами в ефірі ТК «Київ» та радіостації «Голос Києва» Послуга

Секретар засідання Оломуцька Вікторія


