
ПРОТОКОЛ №1
Засідання Громадської бюджетної комісії міста Києва 

четвертого скликання

Місце проведення засідання: Київ, відеоконференція 
Дата та час проведення: 3 квітня 2020 року, 14:00 год

СПИСОК УЧАСНИКІВ ЗАСІДАННЯ 
з правом вирішального голосу:

№ Організація ПІБ

1 ГО “Намисто” Волочай Руслана Сергіївна

2 ГО “Коралі” Регуляк Алла Сергіївна

3 ГО “Деснянська Січ” Яківець Віталій Олександрович

4 БФ “Народні скарби” Маржан Ірина Володимирівна

5 БО “БФ “3 теплом у серці” Крезуб Ірина Василівна

б ГО “Нова надія - 2012” Мироненко Валерія Олександрівна

7 БО БФ “Україна космічна” Сергєєв Сергій Олександрович

8 ГО “КЕУ СІТУ” Оломуцька Вікторія Геннадіївна

9 ГО “Студвотч” Атаманчук Олена Валеріївна

10 ГО “ФЕДЕРАЦІЯ ПОЛ ДЕНС УКРАЇНА” Розумій Ольга Іванівна

11 ГО “Літературна платформа ЛЕПОРТ” Боришкевич Анна Костянтинівна

12 ГО “Національна Асоціація Природних Вод” Лейченко Михайло Юрійович

13 ГО “Кияни об’єднуємось” Самойленко Олексій Сергійович
14 ГО “Електроніка України” Капітан Вікторія Аркадіївна

15 ВМГО “Фундація 
Регіональних Ініціатив” Назарова Марія Давидівна

Реєстр осіб, які беруть участь у засіданні додається.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Знайомство.
2. Обрання головуючого та секретаря засідання.
3. Про склад учасників та їх уповноважених представників, які мають право голосу та про

наявність кворуму.
4. Затвердження порядку денного.

4.1. Розгляд проекту регламенту ГБК.
4.2. Пропозиції до плану роботи ГБК.
4.3. Щодо отримання логіну та паролю від офіційної ел.пошти ГБК.
4.4. Обрання головуючого на наступне засідання
4.5. Інше

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ

1. Знайомство

Слухали: Лобойко Сергія, представника МРГ, з пропозицією провести уточнення списку 
присутніх членів Громадської бюджетної комісії (ГБК) з представленням для знайомства:

•  Лсйченко Михайло — член ГБК-3 від ГО “Ліга інтернів”, в ГБК-4 від ГО 
“Національна Асоціація Природних Вод”, є засновником даної організації, декілька 
років займається екологією на території України та власне Києва. В ГБК-4 планує 
відстоювати позицію демократії, виконувати обов'язки положення та законодавства.

•  Яківець Віталій —  ГО “Деснянська Січ”, не мав досвіду раніше в ГБК, підтримує 
Михайла Лейченко з тезою про виконання правил та вимог законодавства;

•  Атаманчук Олена —  третій рік в ГБ, керувала проекти від команди КПІ, була членом 
ГБК-3 від ГО “Діло молоді”, в ГБК-4 від ГО “Студвотч”, організації, що займається 
антикорупційною діяльністю.

•  Крезуб Ірина —  ГО “3 теплом у серці”, організація була в ГБК-3, напрямок 
організації —  соціальні проекти для осіб з інвалідністю.

•  Назарова Марія —  уповноважена від ГО “ФРІ”, в ГБ-3 була автором проектів та 
лідером команди Реаніметро , загалом команда має 11 проектів-переможців. 
Висловила пропозицію Михайлу Левченку викликати присутніх для представлення.

•  Пілянкевич Ольга —  представник ГО “Націонапьна Асоціація Природних Вод”, в 
ГБК-4 планує відстоювати право громади отримати чесний ГБ, який би максимально 
враховував інтереси киян.

•  Макарчук Катерина — була членом ГБК-3 від БО “Освітній БФ коледжу 
Сухомлинського”, бажає ГБК-4 дотримуватись загальнодоступності в ГБ.

•  Маржан Ірина —  член ГБК-4 з правом голосу від БФ “Народні скарби”, займається 
освітніми проектами, співпрацює з всіма Управліннями освіти міста Києва. Була 
членом ГБК-2. Має надію на гарну співпрацю з РБК.

•  Регуляк Алла — член ГБК-4 від ГО “Коралі”, в складі ГБК вперше.

•  Оломуцька Вікторія —  в складі ГБК-3 була секретарем протягом всієї каденції, 
представник ГО “КЕУ СІТУ” в ГБК-4.



•  Самойленко Влад —  член ГБК-3, від ГБ-1 був автором проектів з тематикою безпеки 
та мобільності. Побажав успіхів ГБК-4.

•  Осипчук Дмитро —  був член ГБК-3 від організації “Пласт”, не є автором проектів.

•  Боришкевич Анна —  член ГБК-4 з правом голосу від ГО “Літературна платформа 
ЛЕПОРТ”, була в складі ГБК-3.

•  Івашко Ауріка — член ГБК-4 від ГО “ФЕДЕРАЦІЯ ПОЛ ДЕНС УКРАЇНА”, автором 
проекту-переможця ГБ-2, була секретарем ГБК-2 від ГО “Сонце для дітей”.

•  Григоренка Людмила —  має не один рік досвіду в ГБ, представляє ГО “Народні 
скарби”, планує підтримувати авторів.

Слухали: Григоренко Людмилу та Волочай Руслану на рахунок технічної проблеми з 
отриманням повідомлень в месенджері. Лейченко Михайло запропонував вирішити технічну 
проблему по завершенні засідання.

Слухали: Лейченко Михайла, з пропозицією повторно переглянути порядок денний та 
повторно уточнити присутніх членів ГБК-4 з правом голосу. Висловив пропозицію щодо 
перестановки 2 та 3 пунктів порядку денного, оскільки без уточнення членів ГБК-4 з правом голосу 
не можливо обрати головуючого та секретаря. Опозиції не було.

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

Слухали: Лейченко Михайла, з уточненням присутніх членів ГБК-4 з правом голосу.

Всього членів ГБК-4 з правом голосу: 15
Присутні на засіданні: 15
Кворум (8/15): є

3. Обрання головуючого та секретаря засідання

Слухали: Яківець Віталія з пропозицією обрання нового головуючого для кожного 
наступного засідання. Михайло Левченко прокоментував, що це стосується регламенту, наразі 
обирається головуючий на діюче засідання.

Слухали: Назарову Марію, з пропозицією обрати головуючим Левченко Михайла та 
секретарем Оломуцьку Вікторію за згодою, оскільки обоє мали попередній досвід. Левченко 
Михайло підтримав пропозицію. Оломуцька Вікторія висловилась проти своєї кандидатури та 
запропонувала на посаду секретаря Атаманчук Олену.

Слухали: Лобойко Сергія щодо пропозиції ротаційного способу для головуючого та з 
пропозицією на рахунок постійної позиції секретаря.

Слухали: Яківець Віталія, що запитав щодо досвіду ведення протоколів та документів в 
членів ГБК-4. Атаманчук Олена прокоментувала, що мала досвід документоводства, запропонувала 
вирішити на розсуд ГБК-4. Маржан Ірина прокоментувала, що досвід секретаря мала Івашко Ауріка 
та запропонувала розділити частину обов'язків секретаря між членами ГБК-4.

Слухали: Лейченко Михайла з підтримкою пропозицію розподілення обов’язків секретаря 
та запропонував розглянути її далі.
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Слухали: Завадську Ауріку, що відмовилась на рахунок посади секретаря, бо не має змоги 
надавати багато часу цій роботі, але матиме змогу допомагати секретарю.

Голосували: за кандидатуру Лейченко Михайла на головуючого засіданням.
За — 12 (Оломуцька Вікторія, Розумій Ольга, Крезуб Ірина, Самойленко Олексій, Атаманчук 

Олена, Боришкевич Апна, Назарова Марія, Волочай Руслана, Мироненко Валерія, Регуляк Алла, 
Маржан Ірина, Капітан Вікторія)

Проти — 0
Утримався — 1 {Лейченко Михайло)
Не голосував —  2 {Яківець Віталій, Сергєєв Сергій)
Рішення прийнято.

Ухвалили: обрати головуючим засідання Лейченко Михайла.

Голосували: за кандидатуру Оломуцької Вікторії на секретаря засідання.

За —  4 {Яківець Віталій, Регуляк Алла, Розумій Ольга. Волочай Руслана)
Проти —  0
Утримався —  9 {Крезуб Ірина, Оломуцька Вікторія, Самойленко Олексій, Атаманчук Олена, 

Мироненко Валерія, Боришкевич Анна, Маржан Ірина, Капітан Вікторія, Назарова Марія)
Не голосував —  2 {Лейченко Михайло, Сергєєв Сергій)
Рішення не прийнято.

Голосували: за кандидатуру Атаманчук Олени на секретаря засідання.

За — 9 {Крезуб Ірина, Оломуцька Вікторія, Яківець Віталій, Мироненко Валерія, Боришкевич 
Анна, Назарова Марія, Капітан Вікторія, Маржан Ірина, Лейченко Михайло)

Проти —  0
Утримався 5 {Атаманчук Олена, Самойленко Олексій, Регуляк Алла, Волочай Руслана, 

Розумій Ольга)
Не голосував —  1 {Сергєєв Сергій)
Рішення прийнято.

Ухвалили: обрати секретарем Атаманчук Олену.
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4. Затвердження порядку денного

Слухали: Лейченко Михайла, з пропозицію затведити порядок денний засідання у наступній

послідовності:
1. Розгляд проекту регламенту ГБК.
2. Пропозиції до плану роботи ГБК.
3. Щодо отримання логіну та паролю від офіційної ел.пошти ГБК.
4. Обрання головуючого на наступне засідання
5. Інше

Голосували: за затвердження порядку денного засідання, представленого Лейченком 

Михайлом.

З а   Ц (Крезуб Ірина, Самойленко Олексій, Мироненко Валерія, Розумій Ольга, Капітан
Вікторія, Маржан Ірина, Лейченко Михайло, Назарова Марія, Оломуцька Вікторія, Боришкевич

Анна, Регуляк Алла)
Проти —  0 
Утримався —  0
Не голосував —  4 (Сергєєв Сергій, Волочай Руслана, Яківець Віталій, Атаманчук Олена) 

Рішення прийнято.

Ухвалили: затвердити порядок денний засідання у наступній послідовності:
1. Розгляд проекту регламенту ГБК.
2. Пропозиції до плану роботи ГБК.
3. Щодо отримання логіну та паролю від офіційної ел.пошти ГБК.
4. Обрання головуючого на наступне засідання
5. Інше

5. По 1 пункту порядку денного: Розгляд проекту регламенту ГБК 

Слухали: Левченко Михайла про проект регламенту ГБК.

Слухали: Яківець Віталія, з питанням щодо пункту 6.4 регламенту. Левченко Михайло 
прокоментував, що відеоконференція ГБК відбувається за Положенням, щодо технічного 
забезпеченням ДІКТ та форм проведення засідань.

Слухали: Самойленко Олексія з пропозицією почати з надісланих поправок до засідання.

Слухали: Самойлснко Олексія з додаванням тексту до пункту 1.3:

Проект регламенту Правка Самойленко Олексія

1.3. Формою роботи ГБК її засідання, що 
скликається в міру необхідності, але не рідше 
одного разу на місяць і є правомочними, якщо 
в ньому бере участь не менш як половина від 
загального складу ГБК.

1.3. Формою роботи ГБК її засідання, що 
скликається в міру необхідності, але не рідше 
одного разу на місяць і є правомочними, якщо 
в ньому бере участь не менш як половина від 
загального складу ГБК. Дата засідання 
визначають члени ГБК, шляхом 
голосування (в чаті), але не пізніше ніж за 48 
годин, не враховуючи вихідні дні, до 
початку засідання. Голосування ініціює 
головуючий
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Слухали: Лейченко Михайла, що запронував прийняти правку Самойленко Олексія зі 
зміноюз '‘''шляхом голосування (в чаші)'' на “за повідомленням' Маржан Ірина прокоментувала, що 
ми маємо назначати час та дату засідань в робочий час для можливості присутності РБК. Лейченко 
Михайло повідомов, що у головуючого та секретаря можливість скликати позачергові засідання, 
тому доречніше буде "за повідомленням" та додати цю функцію до обов’язків головуючого та 
секретаря.

Слухали: Оломуцьку Вікторію запропонувала замінити “ 48 годин” на “ 24 години.

Слухали: Маржан Ірину на рахунок поправки Самойленко Олексія. Вона повідомила, що 14 
серпня закінчується експертиза, а 17 серпня починається голосування та ймовірно ввечері 14 серпня 
буде надходити багато скарг та потрібно буде скликати засідання менше, ніж за 48 годин. 
Запропонувала замінити “48 годин"на “24 години". Оломуцька Вікторія прокоментувала, що 
експертиза триває до 20 липня.

Слухали: Назарову Марію щодо того аби взяти документ за основу та опрацювати моменти, 
з якими були проблеми у колег з ГБК-3 та ГБК-2.

Голосували: за прийняття проекту Регламенту ГБК, що був наданий членам ГБК-4 раніше 
та представлений на засіданні, за основу.

За —  9 (Яківець Віталій, Розумій Ольга, Боришкевич Анна, Крезуб Ірина, Маржан Ірина, 
Оломуцька Вікторія, Мироненко Валерія, Назарова Марія, Лейченко Михайло)

Проти — 0
Утримався —  2 (Регуляк Алла, Волочай Руслана)
Не голосував —  4 (Сергєєв Сергій, Атаманчук Олена, Самойленко Олексій, Капітан

Вікторія)
Рішення прийнято.

Ухвалили: взяти проекту Регламенту ГБК, що був наданий членам ГБК-4 раніше та 
представлений на засіданні, за основу.

Слухали: Лейченко Михайла, щодо правок, що надійшли:

Регламент, прийнятий за основу Пропозиції

2.2. Уповноважений представник представляє 
організацію на засіданні ГБК на письмової 
довіреності.

Правка Пономаренко Івана (відхилено):
2.2. Уповноважений представник представляє 
організацію на засіданні ГБК на письмової 
довіреності. Є перелік уповноважених осіб

Правка Лобойко Сергія (прийнято):
2.2. Уповноважений представник представляє 
себе (команду) та організацію на засіданні 
ГБК на письмової довіреності.

2.6. У разі відсутності головуючого та його 
заступника або неможливості виконання ними 
своїх обов’язків з інших причин повноваження 
керівника цього органу в порядку і межах, 
передбачених Положенням, виконує секретар.

Коментар Самойленко Олексія:
Вказано заступника, але ніде не зазначено 
призначення та повноваження.

Правка Лейченко М ихайла (прийнято):
2.6. У разі відсутності головуючого та ного 
заступника або неможливості виконання ними
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своїх обов’язків з інших причин повноваження 
керівника цього органу в порядку і межах, 
передбачених Положенням, виконує секретар.

3. Повноваження головуючого:
1) організовує роботу цього органу;
2) самостійно або за допомогою Міської 
робочої групи (МРГ) організовує підготовку 
засідання та питань, що виносяться на його
розгляд;
3) скликає і модерує його засідання;
4) підписує рішення та інші документи ГБК;
5) виконує доручення ГБК.
6) контролює виконання рішень ГБК.

Правка Самойленко Олексія (прийнято):
3. Повноваження головуючого:
1) організовує роботу цього органу;
2) самостійно або за допомогою Міської 
робочої групи (МРГ) організовує підготовку 
засідання та питань, що виносяться на його 
розгляд, при потребі залучає секретаря чи 
представників організацій з членів ГБК;
3) скликає і модерує його засідання;
4) підписує рішення та інші документи ГБК;
5) виконує доручення ГБК.
6) контролює виконання рішень ГБК.

Правка Самойленко Олексія (відхилено):
7) доручає секретарю повідомити членам 
ГБК перелік питань, які будуть розглянуті 
на засіданні

4. Повноваження секретаря ГБК: 
1) забезпечує ведення діловодства

Правка Самойленко Олексія (відхилено):
4. Повноваження секретаря ГБК:
1) забезпечує ведення діловодства та доступ до 
документів всім членам ГБК

Правка Самойленко Олексія (прийнято):
4. Повноваження секретаря ГБК:
1) забезпечує ведення діловодства та 
адміністрування документів на електронних 
ресурсах

5.1. Підготовку до засідання ГБК здійснює 
головуючий та секретар ГБК. За відсутності 
головуючого та секретаря - будь-який діючий 
член ГБК за бажанням.

Правка Сегол Радміли (прийнято):
5.1. Підготовку до засідання ГБК здійснює 
головуючий та секретар ГБК. За відсутності 
головуючого та секретаря - будь-який діючий 
чинний член ГБК за бажанням.

4. Повноваження секретаря ГБК:
1) забезпечує ведення діловодства та 
адміністрування документів на електронних 
ресурсах;
2) самостійно або за допомогою МРГ 
забезпечує своєчасне доведення до відповідних 
підприємств, установ та організацій і фізичних 
осіб рішень ГБК;
3) виконує доручення ГБК.
4) виконує інші передбачені Положенням 
обов'язки.

Правка Самойленко Олексія (відхилено):
4. Повноваження секретаря ГБК:
1) забезпечує ведення діловодства та 
адміністрування документів на електронних 
ресурсах;
2) самостійно або за допомогою МРГ 
забезпечує своєчасне доведення до відповідних 
підприємств, установ та організацій і фізичних 
осіб рішень ГБК;
3) виконує доручення ГБК.
4) виконує інші передбачені Положенням 
обов'язки.
5) організовує технічне забезпечення ведення 
відео-конференції та питань, що виносяться 
на його розгляд. Перелік питань для 
розгляду надаються секретарем членам ГБК
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не пізніше як за 48 годин 
засідання

до початку

6.4. Особистою присутністю члена ГБК є, як 
його фізична присутність, про що робиться 
відповідний запис у протоколі засідання ГБК. 
Член ГБК, який бажає взяти участь у засіданні 
ГБК в режимі відео конференції, завчасно 
повідомляє про це Секретаря ГБК, не пізніше як 
за 24 години до початку засідання ГБК та 
самостійно забезпечує технічну організацію 
конференції.

Правка Самойленко Олексія (відхилено):
6.4. Особистою присутністю члена ГБК є, як 
його фізична присутність, про що робиться 
відповідний запис у протоколі засідання ГБК. 
Член ГБК, який бажає взяти участь у засіданні 
ГБК в режимі відео конференції, завчасно 
повідомляє про це Секретаря ГБК, не пізніше як 
за 24 години годину до початку засідання ГБК 
та самостійно забезпечує технічну організацію 
конференції.

Правка Атаманчук Олени з уточненням 
Лобойко Сергія (прийнято):
6.4. Особистою присутністю члена ГБК є, як 
його фізична присутність, про що робиться 
відповідний запис у протоколі засідання ГБК.
Ч Л с п — 1 РІУ $ я к и м  и и ж и с  п л і  ї й  у 1 и  у

НС— П ІЗ Н ІШ І-  Я К  Л І  іі  т І и д и ш і  д и  И »  ї й  і  к )

5.3. У разі якщо засідання ГБК відбувається 
в режимі відеоконференції, секретар 
завчасно повідомляє про це ДІКТ або 
секретаріат КМР не пізніше як за 24 години 
до початку засідання.

Правка Атаманчук Олени (прийнято), 
додати:
6.4. У випадку зміни уповноваженої особи, 
представник організації має озвучити це 
публічно, про що робиться відповідна 
відмітка у протоколі

11.3. У разі виникнення реального чи 
потенційного конфлікту інтересів член ГБК не 
має права брати участь у прийнятті 
відповідного рішення ГБК, а також не має 
права, як член ГБК, брати участь в обговоренні 
питань, які пов’язані з питанням, щодо якого у 
нього виник конфлікт інтересів.

Правка Пазарової М арії (прийнято):
11.3. У разі виникнення реального чи 
потенційного конфлікту інтересів член ГБК не 
має права брати участь у прийнятті 
відповідного рішення ГБК, а- також не мис

■ у т п г т п ---- »

дов язані— д
. . . .  » ИПУІ  V  ̂ ІШ ІТЩ -----Р1ПЖИІС

конфлікт інтересів, яке стосується питання, 
щодо якого наявний конфлікт інтересів.

1.1. Цей Регламент визначає порядок роботи 
діючої громадської бюджетної комісії (далі 
ГБК) для забезпечення громадського контролю 
за реалізацією громадського бюджету у місті 
Києві.

Правка Сегол Радміли (прийнято):
1.1. Цей Регламент визначає порядок роботи 
діючої чинної громадської бюджетної комісії 
(далі ГБК) для забезпечення громадського
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контролю за реалізацією громадського бюджету 
у місті Києві.

5.2. До кожного засідання готується проект 
порядку денного, який затверджується у 
запропонованому вигляді або зі змінами на 
початку засідання.

5.2. До кожного засідання готується проект 
порядку денного, який затверджується у 
запропонованому вигляді або зі змінами на 
початку засідання. Перелік питань для 
розгляду надаються секретарем членам ГБК 
не пізніше як за 48 годин до початку 
засідання.

6.7. Для повноцінного розгляду скарг на 
засідання викликаються: автор скарги, автор 
проекту якого стосується скарга, 
виконавець(потенційний), експерти (які можуть 
допомогти в вирішенні питань за бажанням).

Правка Ат аманчук Олени (прийнято):
6.7. Для повноцінного розгляду скарг на 
засідання викликаються: автор скарги, автор 
проекту якого стосується скарга, РБК, 
виконавець(потенційний), експерти (які можуть 
допомогти в вирішенні питань за бажанням).

11.2. Членами ГБК не можуть бути лідером чи 
членом Команди проекту у ГБ у відповідному 
році.

Правка Самойленко Олексія (прийнято):
11.2. ЧленамнЧлени ГБК не можуть бути 
лідером чи членом Команди проекту у ГБ у 
відповідному році.

Голосували: за прийняття Регламенту ГБК, що був наданий членам ГБК-4 раніше та 
представлений на засіданні, з усіма прийнятими поправками.

За —  12 (.Розумій Ольга, Яківець Віталій, Атаманчук Олена, Мироненко Валерія, Капітан 
Вікторія, Крезуб Ірина, Оломуцька Вікторія, Маржан Ірина, Самойленко Олексій, Регуляк Алла, 
Назарова Марія, Боришкевич Анна)

Проти —  0 
Утримався — 0
Не голосував —  3 {Лейченко Михайло, Сергєєв Сергій, Волочай Руслана)
Рішення прийнято.

Ухвалили: прийняти Регламент ГБК з усіма поправками. Остаточний текст Регламенту ГБК 
надано в додатку Б.

6 . По 2 пункту порядку денного: Пропозиції до плану роботи ГБК.

Пропозицій не надішло.

7. По 3 пункту порядку денного: Щодо отримання логіну та паролю від офіційної 
ел.пошти ГБК.

Слухали: Лейченко Михайла щодо уповноваження секретаря ГБК, Атаманчук Олени по 
даному питанню.

т іг г  Голосування: за уповноваження секретаря ГБК, Атаманчук Олени, щодо звернення до 
ДІКТ для отримання логіну та паролю від офіційної електронної пошти ГБК.

13 (Розумій Ольга, Яківець Віталій, Атаманчук Олена, Мироненко Валерія, Капітан 
Вікторія, Крезуб Ірина, Оломуцька Вікторія, Маржан Ірина, Самойленко Олексій, Регуляк Алла, 
Назарова Марія, Боришкевич Анна, Волочай Руслана)

Проти —  0
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Утримався —  О
Не голосував —  2 (Лейченко Михайло, Сєргссв Сергій)
Рішення прийнято.

Ухвалили: уповноважити секретаря ГБК, Атаманчук Олену, звернутися до ДІКТ для 
отримання логіну та паролю від офіційної електронної пошти ГБК.

8 . По 4 пункту порядку денного: Обрання головуючого на наступне засідання

Слухали: Левченко Михайла щодо пропозицій головуючого на наступне засідання та 
повідомлення про питання до пункту “Інше”. Яківець Віталій запропонував кандидатуру Маржан 
Ірини. Атаманчук Олена запропонувала залишити Левченко Михайла.

Слухали: Атаманчук Олену щодо визначення моделі обрання головуючого: обрати або 
постійну кандидатуру, або змінювати кожне засідання, як було запропоновано раніше.

Слухали: Левченко Михайла щодо пропозиції до пункту Різне щодо створення робочої 
групи секретаріату, що обговорювалось раніше.

Слухали: Оломуцьку Вікторію, з пропозицією визначити постійну або ротаційну модель 
головуючого. Яківець Віталій підтримав ротаційну модель.

Слухали: Маржан Ірину, що відмовилась бути головуючим наступного засідання, оскільки 
не певна, що буде представником від організації на наступному засіданні.

Слухали: Назарову Марію з пропозицією обрання головуючого на засіданнях лише з тих 
кандидатур, що самостійно заявили про таке бажання. Бажаючих не було.

Слухали: Оломуцьку Вікторію, що підрезюмувала обговорення. Наразі залишається 
головуючим Левченко Михайло, у випадку нових кандидатур буде відбуватися голосування.

9. По 5 пункту порядку денного: Інше

Слухали: Левченко Михайла з пропозицією створення робочої групи для опрацювання 
документів з секретаря та двох інших членів ГБК-4.

Слухали: Оломуцьку Вікторію, що виявила бажання бути в робочій групі. Та
запропонувала кандидатуру Завадської Ауріки, що раніше заявила про можливість допомоги з 
діловодством.

Слухали: Левченко Михайла, що запропонував кандидатуру Маржан Ірини. Маржан Ірина 
підтримала. г  к

І олосували: за створення робочої групи з ведення діловодства в складі Атаманчук Олени 
Оломуцької Вікторії та Маржан Ірини.

З а— 9 {Боришкевич Анна, Мироненко Валерія, Крезуб Ірина, Яківець Віталій, Розумій Ольга, 
Самойленко Олексій, Капітан Вікторія, Назарова Марія, Регуляк Алла)

Проти —  0

Утримався —  3 {Оломуцька Вікторія, Атаманчук Олена, Маржан Ірина)
Не голосував 3 {Лейченко Михайпо, Сергєєв Сергій, Волочай Руслана)
Рішення прийнято.

Ухвалили: створити робочу групу з ведення діловодства в складі Атаманчук Олени, 
Оломуцької Вікторії та Маржан Ірини.
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Слухали: Левченко Михайла, з пропозицією обрати дату наступного засідання. Оломуцька 
Вікторія запропонувала вівторок, 7 квітня, 14:00. Опозиції не надійшло.

Головуючий засіданням

Секретар засідання

11

ЛЕВЧЕНКО 

Олена АТАМАНЧУК



Додаток А 

Присутні на засіданні ГБК-4

№ ПІБ Статус у ГБ

1 Лобойко Сергій Васильович Член МРГ

2 Стельмашов Артем Кирилович Член МРГ

3 Бернасовська Ольга Володимирівна Член МРГ

4 Майданюк Валентин Вячеславович Член ГБК-4 від ГО “КЕУ СІТУ”

5 Пономаренко Іван Олександрович Член ГБК-4 від ВМГО “Фундація Регіональних 
Ініціатив”

6 Пілянкевич Ольга Олександрівна Член ГБК-4 від ГО “Національна Асоціація 
Природних Вод”

7 Івашко Ауріка Василівна Член ГБК-4 від ГО “ФЕДЕРАЦІЯ ПОЛ ДЕНС 
УКРАЇНА”

8 Григоренко Людмила Олександрівна Член ГБК-4 від ГО “Народні скарби”

9 Макарчук Катерина Ігорівна Член ГБК-3 від БО “Освітній БФ коледжу 
Сухомлинського”

10 Самойленко Владислав Ігорович Член ГБК-3 від ГО “Асоціація велопедистів 
Києва”

11 Осипчук Дмитро Борисович Член ГБК-3 від НСОУ “ПЛАСТ”
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Додаток Б

ГРОМАДСЬКА БЮДЖЕТНА КОМІСІЯ 
четвертого скликання

РЕГЛАМЕНТ

1. Загальні положення
1.1. Цей Регламент визначає порядок роботи чинної громадської бюджетної комісії (далі ГБК) для 
забезпечення громадського контролю за реалізацією громадського бюджету у місті Києві.
1.2. ГБК у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента 
України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, Положенням про 
Громадський бюджет міста Києва (до рішення Київської міської ради 22.12.2016 N 787/1791 (у 
редакції рішення Київської міської ради від 06.02.2020 N 4/8174), та іншими нормативними- 
правовими актами, а також цим Регламентом.
1.3. Формою роботи ГБК є її засідання, що скликаються в міру необхідності, але не рідше одного 
разу на місяць і є правомочними, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального 
складу ГБК.

2. Склад ГБК
2.1. Повноважним учасником ГБК на її засіданні є уповноважений представник громадської 
організації.
2.2. Уповноважений представник представляє організацію та себе (лідера команди) на засіданні ГБК 
на підставі письмової довіреності.
2.3. Головуючий та секретар ГБК обираються зі складу членів ГБК більшістю голосів від 
присутнього складу ГБК.
2.4. За потребою, ГБК обирає із свого складу на кожне засідання нового головуючого та секретаря 
засідання.
2.5. Для забезпечення своєї роботи ГБК може утворювати робочі групи.
2.6. У разі відсутності головуючого та неможливості виконання ними своїх обов'язків з інших 
причин повноваження керівника цього органу в порядку і межах, передбачених Положенням, 
виконує секретар.

3- Повноваження головуючого:
1) організовує роботу цього органу;
2) самостійно або за допомогою Міської робочої групи (МРГ) організовує підготовку засідання та 
питань, що виносяться на його розгляд при потребі залучає секретаря чи представників організацій 
3 членів ГБК
3) скликає і модерує його засідання;
V  підписує рішення та інші документи ГБК-
5) виконує доручення ГБК.
6) контролює виконання рішень ГБК;

4- Повноваження секретаря ГБК:
1) забезпечує ведення діловодства та адміністрування документів на електронних ресурсах;
2) самостійно або за допомогою МРГ забезпечує своєчасне доведення до відповідних підприємств, 
установ та організацій і фізичних осіб рішень ГБК;
3) виконує доручення ГБК.
4) виконує інші передбачені Положенням обов'язки.

5. Підготовка засідання ГБК
5.1. Підготовку до засідання ГБК здійснює головуючий та секретар ГБК. За відсутності головуючого 
та секретаря - будь-який чинний член ГБК за бажанням.
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5.2. До кожного засідання готується проект порядку денного, який затверджується у 
запропонованому вигляді або зі змінами на початку засідання. Перелік питань для розгляду 
надаються секретарем членам ГБК не пізніше як за 48 годин до початку засідання.
5.3. У разі якщо засіданні ГБК відбувається в режимі відеоконференції, секретар завчасно 
повідомляє про це ДІКТ або секретаріат КМР не пізніше як за 24 години до початку засідання ГБК.

6 . Засідання ГБК
6.1. Головуючий веде засідання ГБК, а секретар веде протокол засідання.
6.2. На початку засідання головуючий уточнює склад учасників ГБК та їх уповноважених 
представників, які братимуть участь в голосуванні. Всі присутні члени ГБК проходять письмову 
реєстрацію.
6.3. Засідання ГБК можуть проводитися у режимі відеоконференції з одночасною веб-трансляцією 
такого засідання у відповідному розділі електронної системи, а також розміщенням анонсів подій, 
протоколів засідань ГБК у електронній системі.
6.4. Особистою присутністю члена ГБК є, як його фізична присутність, так і онлайн про що робиться 
відповідний запис у протоколі засідання ГБК. У випадку зміни уповноваженої особи, представник 
організації має озвучити це публічно, про що робиться відповідна відмітка у протоколі
6.5. Якщо на засіданні відсутня необхідна кількість членів ГБК, для визнання засідання 
повноважним, головуючий оголошує про відкладення початку засідання на визначений час або 
переносить на інший день, про що вноситься відповідний запис в протокол засідання.
6.6. Засідання ГБК відбуваються гласно. Гласність засідань забезпечується шляхом їх веб- 
трансляції, розміщенням анонсів подій, протоколів засідань ГБК та інших документів ГБК у 
електронній системі.
6.7. Для повноцінного розгляду скарг на засідання викликаються: автор скарги, автор проекту якого 
стосується скарга, РБК, виконавець(потенційний), експерти (які можуть допомогти в вирішенні 
питань за бажанням).
6.8. Розгляд скарги починається з виступу скаржника - до 5 хв., після чого слухають представника 
виконавця - до 5 хв. Після цього кожен може взяти 2 хв. на запитання. В кінці вислуховують 
експерта (за наявності) та приймають рішення голосуванням. ГБК може прийняти рішення 
відкласти розгляд питання, якщо рішення не можливо прийняти у день розгляду скарги.

7. Підведення результатів голосування
7.1. Члени ГБК голосують на засіданні шляхом підняття рук, або шляхом особистого оголошення 
позиції члена ГБК «за», «проти», чи «утримався» .
Якщо на момент голосування один із членів ГБК був зареєстрований на засіданні ГБК, але відсутній,
то в протоколі фіксується питання під час якого він був відсутній та автоматично присвоюється- «не 
голосував».
7.2. Член ГБК, який взяв участь у засіданні ГБК в режимі відеоконференції, голосує разом з іншими 
членами 1 БК з фіксацією в протоколі засідання ГБК.
7.3. За результатами розгляду питань порядку денного ГБК ухвалює рішення відкритим поіменним 
голосуванням, які приймаються більшістю голосів від загального складу ГБК. Рішення ГБК 
викладаються в протоколі засідання.

8 . Порядок оформлення протоколу засідання ГБК
8.1. У протоколі засідання ГБК зазначається така інформація: 

дату та місце проведення засідання; 
час початку та закінчення засідання; 
порядок денний;
назви організації та їх уповноважених, присутніх на засіданні з правом голосу; а також 

прізвище та ініціали, посаду, назву установи, організації всіх запрошених осіб, які брали участь у 
засіданні;

порядок денний засідання:
питання, які були поставлені на голосування;
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доповідачі з питань порядку денного;
поіменні результати голосування окремо з кожного питання порядку денного, зміст 

прийнятих рішень.
8.2. Протоколи засідань ГБК підписуються головуючим та секретарем.

9. Документообіг
9.1. Документи для розгляду ГБК надсилаються на ім’я головуючого ГБК на поштову адресу 
§Ьк@куІУсПу.§ОУ.иа.
9.2. Листи, що надходять до ГБК, надсилаються електронною поштою з автоматичним 
переадресуванням всім членам ГБК на їх електронні адреси, які вони надали секретарю ГБК.
9.3. Анонси та протоколи засідань, відеозапис, звернення МРГ до учасників ГБ - ГБК передає МРГ 
для публікації на сайті ГБ, для розсилок, для оформлення доручень.

10. Забезпечення прозорості діяльності ГБК
10.1. Відкритість засідання Комісії забезпечується онлайн трансляцією у реальному режимі часу 
розміщенням анонсу на офіційному сайті Громадського бюджету Ьйрз://§Ь.куІУСІІу.§ОУ.иа
10.2. Для здійснення повноважень, встановлених цим Положенням, ГБК має право отримувати від 
МРГ, секретаріату Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської 
міської ряди (Київської міської державної адміністрації), районних у місті Києві державних 
адміністрацій, комунальних підприємств та бюджетних установ інформацію та необхідні матеріали, 
запрошувати посадових осіб цих органів, а також представників підприємств і установ на засідання 
комісії в рамках реалізації ГБ.

11. Недопущення конфлікту інтересів
11.1. Член ГБК зобов’язаний вживати всіх від нього залежних заходів щодо недопущення 
виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів протягом усього строку виконання ним 
повноважень члена ГБК, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах конфлікту інтересів, 
здійснювати заходи щодо вчасного врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. 
Конфлікт інтересів, про який було заявлено належним чином, не є ні злочином, ні 
правопорушенням.
11.2. Члени ГБК не можуть бути лідером чи членом Команди проекту у ГБ у відповідному році.
11.3. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів член ГБК не має права брати 
участь у прийнятті відповідного рішення ГБК, яке стосується питання, щодо якого наявний 
конфлікт інтересів.
11.4. У випадку виявлення у себе реального чи потенційного конфлікту інтересів під час засідання 
ГБК, член ГБК зобов’язаний публічно заявити про такий конфлікт інтересів.
11.5. Заява про конфлікт інтересів вноситься до протоколу ГБК.

12. Заключні положення
12.1. Зміни чи доповнення до цього Регламенту можуть бути ініційовані перед комісією ГБК будь- 
яким  членом  КОМІСІЇ. 7
12.2. Питання про внесення змін чи доповнень до цього Регламенту виносяться на розгляд комісії 
І ЬК та вирішуються на ії засіданні.
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