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ПРОТОКОЛ 

Засідання Громадської бюджетної комісії міста Києва 

другого скликання 

15.00 «11» вересня 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. Лукошина Вікторія Генадіївна (ГО «Шлях до майбутнього) 

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

самоврядуванню в Україні») 

6. Сергеєва Олена  (БО «БФ Зорепад Надій») 

7. Янчук І.С. (ГО «Церебрал») 

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

9. Софілканич М.М.  («ГО «Дерево надії») 

10.  Бірюк П.М. (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. Костюк Д.М. (БО «БФ Незалежна країна»)  

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

16. Глухов М. (ГО «Матері землі») 

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

18. Сахно О.С. (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 11 вересня 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 № 123; 

3.2. Розгляд скарги Райх С.; 

3.3. Розгляд скарги Андрієнко М.; 

3.4. Розгляд скарги Стрилецкий Г.; 

3.5. Розгляд скарги Фущич О.; 

3.6. Розгляд скарги Парфьонова О.; 
3.7. Розгляд скарги Басовський В.; 

3.8. Розгляд скарги Івашко А.; 

3.9. 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 № 123; 

3.2 Розгляд скарги Райх С.; 

3.3 Розгляд скарги Андрієнко М.; 

3.4 Розгляд скарги Стрилецкий Г.; 

3.5 Розгляд скарги Фущич О.; 
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3.6 Розгляд скарги Парфьонова О.; 
3.7 Розгляд скарги Басовський В.; 

3.8 Розгляд скарги Івашко А.; 

3.9  Інше. 

 

Голосували: 

21-«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 № 123; 

3.2 Розгляд скарги Райх С.; 

3.3 Розгляд скарги Андрієнко М.; 

3.4 Розгляд скарги Стрилецкий Г.; 

3.5 Розгляд скарги Фущич О.; 

3.6 Розгляд скарги Парфьонова О.; 
3.7 Розгляд скарги Басовський В.; 

3.8 Розгляд скарги Івашко А.; 

3.9   Інше. 

 

1. По першому пункту третього питання порядку денного 

 

Слухали: члена ГБК Маржан Ірину, яка повідомила наступен: щодо проекту № 123 був 

отриманий гарантійний лист від Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду 

Печерського району м.Києва. 

 

Слухали: Олійника Сергія Ярославовича, який нагадав про помилку щодо сумми проекту. 

Та поставив на голосування звернутися до Міської робочої групи з питань громадського 

бюджету, Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій та ГІОЦ 

(відповідальним за це особам) виправити помилку сумми проекту № 123 та привести її у 

відповідність до кошторису проекту. 

 

Голосували: 

21- «за» 

0- «проти» 

0- «утримались» 

0 - не голосували» 

 

Рішення прийнято. 
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Ухвалили:  Міській робочі групі, Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій 

та ГІОЦ (відповідальним за це особам) виправити помилку сумми проекту № 123 та 

привести її у відповідність до кошторису проекту. 

 

2. По другому пункту третього питання порядку денного 

Слухали: Олійника Сергія Ярославовича, який зачитав скаргу Райха С. та зазначив 

відсутність скаржника на засіданні. Також звернув увагу на те, що зміст скарги не має 

ознак порушень, оскільки питання розміщення реклами не входить до компетенції 

Громадської бюджетної комісії. 

Слухали: Олійника Сергія Ярославовича, який запропонував проголосувати за відхилення 

скарги Райха С. 

Голосували: 

20-«за» 

0- «проти» 

1- «утримались»  

0- не голосували» 

 

Рішення прийнято. 

 

Ухвалили: Відхилити скаргу Райха С. 

 

 

3. По третьому пункту третього питання порядку денного 

Слухали: Олійника Сергія Ярославовича, який зачитав скаргу Андрієнко М. у якій 

зазначається, що команда проекту № 204 видає свій проект за інший, а саме за 618. 

Також автор скарги закликає об’єднати два проекти в один. 

Слухали: Басовського Володимира, який запропонував розглянути докази (фото, відео) 

порушення зі сторони команди проекти № 204. 

Слухали: Олійника Сергія Ярославовича, який запропонував відхилити скаргу за 

відсутності ознак порушення, оскільки на відео та фото, які надані автором скарги 

відсутні ознаки порушення. А також зазначив неможливість об’єднання двох проектів 

на етапі голосування. 

 

19 -«за» 

0 - «проти» 

2 -«утримались» 

0- не голосували» 

 

Рішення прийнято 

 

Ухвалили: Відхилити скаргу Андрієнко М. 

 

 

 

4. По четвертому пункту третього питання порядку денного 
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Слухали: Сергія Олійника, який зачитав скаргу Стрилецького Г. У якій зазначений факт 

голосування за проекти, за які скаржник не голосував, а було здійснене голосування 

третьою особою замість скаржника. 

 

Слухали: Басовського Володимира, Гуріна Миколу, Тихонова Олексія та Маржан Ірину – 

членів ГБК, які заявили про конфлікт інтересів. 

 

  Слухали: Басовського Володимира, який зазначив важливість інформування людей про   

можливість голосування за 5 проектів під час агітації, та неприпустимість голосування 

третіми особами за проекти, які дана особа не виявила бажання підтримувати. 

 

Слухали: Пропозицію Андріяна Рев’юка, який запропонував відхилити скаргу 

Стрилецького Г. оскільки у разі позитивного висновку є ризик створення прецеденту 

масового виникнення фейкових скарг. 

 

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував відхилити скаргу за відсутності ознак порушення.  

Голосували: 

18-«за» 

0- «проти» 

3- «утримались»  

0- не голосували» 

 

Рішення прийнято. 

 

Ухвалили: відхилити скаргу Стрилецького Г. 

 

5. По п’ятому пункту третього питання порядку денного 

 

 Слухали: Сергія Олійника, який зачитав скаргу Фущич О., у якій зазначений факт 

голосування за проекти, за які скаржник ніби то не голосував, а було здійснене голосування 

третьої особи замість скаржника, та поставив на голосування відхилити дану скаргу за 

відсутності ознак порушення. 

 

Голосували: 

18 -«за» 

2 - «проти» 

1 - «утримались»  

0- не голосували» 

 

Рішення прийнято 

 

Ухвалили: Відхилити скаргу Фущич О. 

 

 

6. По шостому пункту третього питання порядку денного 

 

Слухали: скаржника Парфьонову О. яка повідомила про недоброчесні дії команди  

громадського бюджету по проектах №539, 540, 541, 542, 543, а саме незаконне 

розміщення реклами. 
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Слухали: Сергія Олійника, який зазначив, що у скарзі відсутні ознаки порушення та 

запропонував поставити на голосування відхилити скаргу Парфьонової О. 

 

 

Голосували: 

 

18 -«за» 

0 - «проти» 

2 - «утримались»  

0- не голосували» 

 

Рішення прийнято 

 

Ухвалили: відхилити скаргу Парфьонової О. 

 

Слухали: Басовського Володимира, який запропонував винести попередження автору 

та команді проектів № 539, 540, 541, 542, 543. 

 

Слухали: Сергія Олійника, який поставив на голосування,  винести попередження автору 

та команді проектів № 539, 540, 541, 542, 543 

 

Голосували: 

9 - «за» 

8- «проти» 

      3- «утримались»      

1 - не голосували» 

 

Рішення не прийнято 

 

7. По сьомому пункту третього питання порядку денного 

 

Слухали: Скаржника Басовського Володимира, який повідомив про факт використання 

чотирьох його голосів сторонніми особами через збій в системі. 

 

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував заслухати представника ГІОЦ для 

роз’яснення ситуації. 

 

Слухали: представника ГІОЦ, який доповів про технічну помилку, а саме задвоєння 

аккаунтів двух конкурсантів громадського бюджету. 

 

Слухали: Володимира Басовського, який заявив, що не отримав повної інформації та 

попросив поставити на голосування питання перенести скаргу на наступне засідання 

для отримання повної інформації від представника ГІОЦ. 

 

Слухали: Володимира Басовського та Антона Опришко, які повідомили про конфлікт 

інтересів. 

 

Слухали: Сергія Олійника, який поставив на голосування,  перенести розгляд скарги 

Басовського В. на наступне засідання. 

 

Голосували: 

18 -«за» 

0- «проти» 
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3 - «утримались»  

0- не голосували» 

 

Рішення прийнято 

 

Ухвалили: перенести розгляд скарги Басовського В. на наступне засідання. 

 

 

8.  По восьмому пункту третього питання порядку денного 

 

Слухали: скаржника Івашко А. яка повідомила про недоброчесність підрядної 

організації при реалізації її проекту №361 (ГБ-2), а саме – абсолютна невідповідність 

кошторису, дефектному акту проекту, та неякісно проведеним роботам. 

 

Слухали: Олійника Сергія, який запропонував поставити на голосування, Міській 

робочої групі вжити всіх необхідних заходів щодо перевірки реалізації проекту №361 

(ГБ-2) та зобовязати підрядника проведених робіт, усунути усі порушення по реалізації 

даного проекту. 

 

 

Голосували: 

21 -«за» 

0 - «проти» 

0 - «утримались»  

0- не голосували» 

 

Рішення прийнято 

 

Ухвалили: Міській робочої групі вжити всіх необхідних заходів щодо перевірки 

реалізації проекту №361 (ГБ-2) та зобовязати підрядника проведених робіт, усунути усі 

порушення по реалізації даного проекту. 

 

9. По дев’ятому пункту частині першій третього питання порядку денного: 

 

Слухали: Глухова Максима, який запропонував запросити Київського міського голову на 

нагородження авторів ГБ-1 та ГБ-2 та активістів. 

 

Слухали: Олійника Сергія, який запропонував проголосувати щодо запрошення 

Київського міського голову на урочисте нагородження авторів переможців проектів ГБ-1 та 

ГБ-2, а також активістів ГБ. 

 

Голосували: 

 

 17 -«за» 

 0-«проти» 

 0-«утримались» 

 4-«не голосували» 

Рішення прийнято. 

 

Ухвалили: запросити Київського міського голову на урочисте нагородження авторів ГБ-1 

та ГБ-2 та активістів ГБ. 
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10. По дев’ятому пункту частині першій третього питання порядку денного: 

 

Слухали: Олійника Сергія, який запропонував проголосувати щодо внесення в список осіб 

для нагород від Київського міського голови, автора проекту переможця Брідню Дмитра. 

 

Голосували: 

 

 17 -«за» 

 0-«проти» 

 0-«утримались» 

 4-«не голосували» 

Рішення прийнято. 

 

Ухвалили: внесення в список осіб для нагород від Київського міського голови, автора 

проекту переможця Брідню Дмитра. 

 

 

11. По дев’ятому пункту частині другій третього питання порядку денного: 

 

Слухали: Гуріна Миколу, який запропонував поставити на голосування питання розподілу 

коштів відносно проектів у кінці рейтингу, що передбачено ч.8 ст.12 Положення. Щоб ч.8 

ст.12 Положення розуміти як «Кожен» Останній за рейтингом проект, що виходить за 

рамки  встановленого обсягу видатків громадського бюджету на відповідний рік, не 

включається до списку проектів-переможців. 

 

Слухали: Олійника Сергія, який запропонував проголосувати:  ч.8 ст.12 Положення ГБ 

розуміти як «Кожен» Останній за рейтингом проект, що виходить за рамки  встановленого 

обсягу видатків громадського бюджету на відповідний рік, не включається до списку 

проектів-переможців. 

 

Голосували: 

 

 13  -«за» 

 1-«проти» 

 0-«утримались» 

 7-«не голосували» 

Рішення прийнято. 

 

Ухвалили: ч.8 ст.12 Положення ГБ розуміти як «Кожен» Останній за рейтингом проект, 

що виходить за рамки  встановленого обсягу видатків громадського бюджету на 

відповідний рік, не включається до списку проектів-переможців. 
 

Головуючий засідання 

Олійник Сергій Ярославович 
 

 

 

Секретар засідання 

Філінський Микита Юрійович 
 


