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ПРОТОКОЛ 

Засідання Громадської бюджетної комісії міста Києва 

другого скликання 

Київ, вул. Хрещатик, 36 

(10-й поверх, каб.1017) 

16:00 год. 22 листопада 2018 

року 

 

 

Присутні з правом голосу: 

1.Басовський В.О. (ГО «Соціальна Справедливість «Совість») 

2.Муралов Т.І. (ГО «Соціально-реабілітаційний центр») 

3.Гнатюк О.В. (Міжнародна фундація «Допоможи молодим») 

4.Лукошина В.Т. (ГО «Шлях до майбутнього) 

5.Гурін М.В. (БО «БФ «Фонд сприяння місцевому самоврядуванню в 

Україні») 

6.Дунас Ірина (БО «БФ Зорепад Надій») 

7.Дмитренко Ю.В. (ГО «Церебрал») 

8.Івашко А.В.(ГО «Маю вибір») 

9.Кізленко М.А.(«ГО «Дерево надії») 

      10.Клименко А.В. (ГО «Спортивний клуб «Сагайдачний») 

      11.Потарський Д.І. (ГО «Сонце для дітей») 

      12.Олійник С.Я. (ГО «Сонячний промінь») 

       13.Носенко І.В. (ГО «Українська федерація натурального 

пауерліфтингу») 

      14.Костюк Д.М.  (БО «БФ Незалежна країна») 

      15. Антоненко В.А. (ГО «Гідна нація») 

      16.Глухов М.В. (ГО «Матері землі») 

      17.Плотнікова О.С. (ГО «Деснянська Січ») 

      18.Сахно О.С. (ГО «Успішні люди») 

      19.Рев`юк А.М. (БО «Міжнародний благодійний фонд 

           «Соняшник») 

      20.Апончук І.С. (ГО «Новий світанок Солом`янки») 

      21.Тихонов О.Є.(ГО «Муніципальна енергія») 

 

Реєстр присутніх, які беруть участь в засіданні (додається) 
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Київ, вул. Хрещатик, 36 

(10-й поверх, каб.1017) 

16:00 год. 22 листопада 2018 

року 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Громадської бюджетної комісії 

 

1. Про склад учасників та їх уповноважених представників, які мають право 

голосу 

2. Про легітимність засідання 

3. Затвердження порядку денного: 

3.1. Напрацювання змін в параметри положення. 

3.2. Розгляд макету таблички. 

     3.3.    Інше. 

 

                                                     РОЗГЛЯД ПИТАНЬ: 

  

1. По першому питанню порядку денного 

Слухали: Олійника Сергія Ярославовича, який відмітив присутніх членів 

Громадської бюджетної комісії. 

 

2. По другому питанню порядку денного 

Слухали: Олійника Сергія Ярославовича, який запропонував зафіксувати 

кворум, визначити легітимним та розпочати засідання Громадської 

бюджетної комісії 

 

3. По третьому питанню порядку денного 

Слухали: Олійника Сергія Ярославовича, 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 

2. Про легітимність засідання 

3. Затвердження порядку денного: 

3.1. Напрацювання змін в параметри Положення. 

3.2. Розгляд макету таблички. 
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3.3.    Інше. 

 

Голосували: 

12- за 

0- проти 

0- утримались 

9-не голосували 

Рішення 

прийнято.  

 

Ухвалили: 

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 

2. Про легітимність засідання 

3. Затвердження порядку денного: 

3.1. Напрацювання змін в параметри Положення. 

3.2. Розгляд макету таблички. 

3.3.    Інше. 

 

1. По першому пункту третього питання порядку денного 

 

Слухали: Голову бюджетної комісії Страннікова А.М. та обговорили 

можливість внесення змін до параметрів Положення в частині подовження 

строків голосування до 30-ти днів та розподілу проектів на великі та малі з 

розподіленням коштів відповідно 100 млн грн на великі та 60 млн грн на малі. 

Також обговорили нереалізовані проекти попередніх років,  Андрій 

Миколайович запропонував підготувати лист-звернення до бюджетної комісії 

про те, що немає загальнодоступної інформації щодо кількості нереалізованих 

проектів за 2017 та 2018 роки. 

 

2. По другому пункту третього питання порядку денного 

Слухали: представника Міської робочої групи Ольгу Бернасовську, яка 

представила макет таблички для реалізованих проектів. 

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував проголосувати за те щоб 

перенести № проекту в описову частину макету та розмістити QR-код на 

табличці, де при переході QR-коду, буде міститися  детальна інформація  про 

проект та команду проекту. 
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Голосували: 

12- за 

0-  проти 

0- утримались  

9-не 

голосували  

 

Рішення прийнято. 

Ухвалили: перенести № проекту в описову частину макету та розмістити QR-

код на табличці, де при переході по QR-коду, буде міститися  детальна 

інформація  про проект та команду проекту. 

  

 

Головуючий засідання 

Олійник Сергій Ярославович  
 

 

Секретар засідання 

Івашко Ауріка Василівна 
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