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ПРОТОКОЛ 

Засідання Громадської бюджетної комісії міста Києва 

другого скликання 

15.00 «23» серпня 2018 року 

Київ, вул.Хрещатик,36 

(10-й поверх,каб.1017) 

 

Присутні з правом голосу: 

1. Басовський Володимир Олександрович (ГО «Соціальна  

Справедливість «Совість») 

2. Філінський Микита Юрійович (ГО «Соціально-реабілітаційний центр») 

3. Гнатюк Олег В`ячеславович (Міжнародна фундація «Допоможи 

молодим») 

4. Шпак Олександр Васильович (ГО «Шлях до майбутнього) 

5. Гурін Микола Володимирович (БО «БФ «Фонд сприяння місцевому 

самоврядуванню в Україні») 

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

7. Дмитренко Юлія Валеріївна (ГО «Церебрал») 

8. Івашко Ауріка Василівна (ГО «Маю вибір») 

9. Кізленко Марія Андріївна «ГО «Дерево надії») 

10. Клименко Андрій Володимирович (ГО «Спортивний клуб 

«Сагайдачний») 

11. Кравчук Тетяна Михайлівна (ГО «Сонце для дітей») 

12. Олійник Сергій Ярославович (ГО «Сонячний промінь») 

13. Носенко Ігор Васильович (ГО «Українська федерація натурального 

пауерліфтингу») 

14. Ганноха Богдан Ігорович (БО «БФ Незалежна країна») 

15. Опришко Антон Сергійович (ГО «Гідна нація») 

16. Пасінчук Марина Ігорівна (ГО «Матері землі») 

17. Плотнікова Оксана Сергіївна (ГО «Деснянська Січ») 

18. Роніс Олексій Михайлович (ГО «Успішні люди») 

19. Рев`юк Андріян Михайлович (БО «Міжнародний благодійний фонд 

«Соняшник») 

20. Рябчинський Артем Михайлович (ГО «Новий світанок Солом`янки») 

21. Тихонов Олексій Євгенійович (ГО «Муніципальна енергія») 

 
  

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

                                                       (10-й поверх,каб.1017) 

                                                                      15:00 год 23 серпня 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.Розгляд скарги по проекту № 490; 

3.2.Розгляд скарги по проекту № 825; 

      3.3.Щодо організації та формування списків активних учасників ГБ, для подальшої їх 

відзнаки; 

      3.4.    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 Розгляд скарги по проекту № 490; 

3.2.Розгляд скарги по проекту № 825; 

      3.3.Щодо організації та формування списків активних учасників ГБ, для подальшої їх 

відзнаки; 

      3.4.    Інше. 
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Голосували: 

17-«за» 

0-«проти» 

0-«утримались» 

0-«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.Розгляд скарги по проекту № 490; 

      3.2.Розгляд скарги по проекту № 825; 

      3.3.Щодо організації та формування списків активних учасників ГБ, для подальшої їх 

відзнаки; 

      3.4.    Інше. 

 

2. По першому пункту третього питання порядку денного 

 

Слухали: Максима Глухова - члена ГБК щодо проекту №490, який повідомив, що зі слів 

РРГ Голосіївського району нададуть проекту позитивний висновок за умови внесення 

коригувань до проекту. 

Слухали:  Олексія Тихонова - члена ГБК, який повідомив, що автор проекту №490 вніс 

необхідні правки до проекту і просить допустити до голосування 

Слухали:  Сергія Олійника, який запропонував проголосувати за те, щоб допустити 

проект №490 до другого етапу голосування 

 

Голосували: 

     17- «за» 

      0- «проти» 

      0- «утримались» 

0 - не голосували» 

 

Рішення прийнято. 

 

Ухвалили: допустити проект №490 до другого етапу голосування. 

 

 

2. По другому пункту третього питання порядку денного 

 

Слухали: Максима Глухова-члена ГБК щодо проекту №825, який повідомив, що зі слів 

РРГ Голосіївського району нададуть проекту позитивний висновок за умови внесення 

коригувань до проекту. 
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Слухали:  Олексія Тихонова-члена ГБК, який повідомив, що автор проекту №825 вніс 

необхідні правки до проекту і просить допустити до голосування 

Слухали:  Сергія Олійника, який запропонував проголосувати за те, щоб допустити 

проект №825 до другого етапу голосування 

 

Голосували: 

     17- «за» 

      0- «проти» 

      0- «утримались» 

      0 - не голосували» 

 

Рішення прийнято. 

 

Ухвалили: допустити проект №825 до другого етапу голосування 

 

 

 

3. По третьому пункту третього питання порядку денного 

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував проголосувати за внесення до списку 

активних учасників ГБ для подальшої відзнаки наступних осіб: 

1. Стельмашова Артема 

2. Широкову Олену 

3. Стефановича Станіслава 

4. Кабанець Ларису 

5. Кучер Олену 

Голосували: 

      17- «за» 

      0- «проти» 

      0- «утримались» 

0 - не голосували» 

   

Рішення прийнято. 

 

Ухвалили: внести до списку активних учасників ГБ для подальшої відзнаки наступних 

осіб: 

1. Стельмашова Артема 

2. Широкову Олену 

3. Стефановича Станіслава 

4. Кабанець Ларису 

5. Кучер Олену 

  

 

4. По четвертому пункту третього питання порядку денного 

Слухали: Кравчук Тетяну - членкиню ГБК, яка повідомила, що по телефону отримувала 

погрози від  Анікіна Олега Ігоровича.  
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Слухали: Володимира Басовського, який запропонував проголосувати за внесення  

Анікіна Олега Ігоровича до списку недоброчесних та обмежити його участь у ГБ  

терміном на рік 

Голосували: 

      9- «за» 

      0- «проти» 

      8- «утримались» 

4-не голосували» 

 

Рішення не прийнято 

 

Слухали: Тихонова Олексія, який запропонував зняти кандидатуру Анікіна Олега 

Ігоровича зі списку для нагородження авторів переможців ГБ та активних учасників 

ГБ. 

 

Слухали: Олійника Сергія, який запропонував проголосувати за те, щоб зняти 

кандидатуру Анікіна Олега Ігоровича зі списку для нагородження авторів переможців 

ГБ  та активних учасників ГБ. 

 

 

Голосували: 

16-«за» 

0-«проти» 

1-«утримались» 

4-«не голосували» 

 

Рішення прийнято. 

Ухвалили: зняти кандидатуру Анікіна Олега Ігоровича зі списку для нагородження 

авторів переможців та активних учасників ГБ. 

 

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував проголосувати за те, щоб рекомендувати 

відповідальним за це особам, роздати надрукований поліграфічний матеріал командам 

авторів ГБ. З розрахунку їх кошторису, за такою формулою: 50 тис. грн. (кошти 

закладені в бюджет проекту) = 1 євро-флаєр та 50 тис. грн. (кошти які закладені в 

бюджет проекту) = 2 листівки  формату А-4. 

Голосували: 

16-«за» 

0-«проти» 

1-«утримались» 

0-«не голосували» 

Рішення прийнято 

 

Ухвалили: рекомендувати відповідальним за те особам, роздати надрукований 

поліграфічний матеріал командам авторів ГБ. З розрахунку 50 тис грн. (кошти 

закладені в бюджет проекту) = 1 євро -флаєр та 50 тис. грн. (кошти закладені в бюджет 

проекту) = 2 листівки  формату А4. 
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Слухали: Сергія Олійника, який запропонував проголосувати щодо строків отримання 

надрукованого поліграфічного матеріалу автором або членом команди проекти ГБ. 

Слухали: Володимира Басовського, який запропонував надати можливість авторам 

отримати друковану продукцію  з 28 серпня до 06 вересня. 

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував проголосувати за те, щоб відповідальні за 

це особи, забезпечили розповсюдження агітаційного матеріалу авторам чи членам їх 

команди, шляхом роздачі друкованої продукції ГБ в районних державних 

адміністраціях (РДА). Та передачі даного інформаційного матеріалу, згідно формули, 

авторам або членам їх команди за наявності документу, що посвідчує особу. Якщо 

автор чи член команди не заберуть агітаційну продукцію по ГБ з РДА до 6 вересня 

включно, то така продукція має бути розповсюджена відповідальними за це особами з 

9 вересня на найближчому ГБ-Фестивалі авторам проектів, які будуть зареєстровані на 

даний захід. 

 

Голосували: 

 

16-«за» 

0-«проти» 

1-«утримались» 

0-«не голосували» 

 

Рішення прийнято. 

Ухвалили: відповідальним за це особам, забезпечити розповсюдження агітаційного 

матеріалу авторам чи членам їх команди, шляхом роздачі друкованої продукції ГБ в 

районних державних адміністраціях (РДА). Та передачі даного інформаційного 

матеріалу, згідно формули, авторам або членам їх команди за наявності документу, що 

посвідчує особу. Якщо автор чи член команди не заберуть агітаційну продукцію по ГБ 

з РДА до 6 вересня включно, то така продукція має бути розповсюджена 

відповідальними за це особами з 9 вересня на найближчому ГБ-Фестивалі авторам 

проектів, які будуть зареєстровані на даний захід. 

 

 

Головуючий засідання 

Олійник Сергій Ярославович                                                            ______________ 

 

Секретар засідання 

Івашко Ауріка Василівна                                                                   _______________ 

 

 


