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ПРОТОКОЛ  

Засідання Громадської бюджетної комісії міста Києва  

другого скликання  

14.00 «03»  вересня 2018 року  

Київ, вул.Хрещатик,36  

(4-й поверх, колонна зала)  

  

  

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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ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
засідання Громадської бюджетної комісії  

  

1. Про склад учасників та їх уповноважених представників, 

які мають право голосу  

2. Про легітимність засідання  

3. Про переобрання секретаря Громадської бюджетної 

комісії 

4. Затвердження порядку денного:  

4.1 Розгляд скарги по проекту № 123;  

4.2 Розгляд скарги Штеренталь П.;  

4.3 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 призначити секретарем 

Філінського Микиту Юрійовича 

 

Голосували:  

19-«за»  

0-«проти»  

0-«утримались»  

2-«не голосували»  

Рішення прийнято.   

 

Ухвалили:  призначити секретарем Філінського Микиту Юрійовича. 

 

  

4. По четвертому питанню порядку денного  

 

Слухали: Олійника Сергія Ярославовича, який запропонував затвердити Порядок 

денний засідання у наступній послідовності:  
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
засідання Громадської бюджетної комісії  

  

1. Про склад учасників та їх уповноважених 

представників, які мають право голосу  

2. Про легітимність засідання  

3. Про переобрання секретаря Громадської бюджетної 

комісії 

4. Затвердження порядку денного:  

4.1 Розгляд скарги по проекту № 123;   

4.2 Розгляд скарги Штеренталь П.;  

      4.3 Інше  

  

Голосували:  

19-«за»  

0-«проти»  

0-«утримались»  

2-«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. Про переобрання секретаря Громадської бюджетної 

комісії 

4. Затвердження порядку денного:  

4.1 Розгляд скарги по проекту № 123;   

4.2 Розгляд скарги Штеренталь П.;  

      4.3 Інше  

 

5. По першому пункту четвертого питання порядку денного  

  

Слухали: сторону - скаржника, щодо неприпустимості допущення проекту № 123 до 

голусання, оскільки державні нотаріальні контори фінансується профільним 

міністерством за державні кошти. Тому й ремонт приміщення в якому знаходиться 
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державна нотаріальна контора № 6  не повинен бути здійснений за кошти київського 

міського бюджету.   

  

Слухали: автора проекту, яка заявила, що проект не має ніяких порушень згідно 

Положення про Громадський бюджет міста Києва. 

  

Слухали: представника балансоутримувача, а саме КП ''Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва” який озвучив 

обставини ненадання автору гарантійного листа і потребу узгодження проекту.  

 

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував поставити на голосування відхилення 

скарги щодо проекту 123, оскільки він не суперечить чинному Положенню. 

  

Голосували:  

19 - «за»  

0 - «проти»  

0 - «утримались»  

2 - не голосували»  

  

Рішення прийнято.  

  

Ухвалили:  Відхилити скаргу щодо проекту №123, оскільки даний проект  не суперечить 

чинному Положенню. 

 

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував з огляду на виявлення нових обставин у 

проекті №123, доручити балансоутримувачу КП ''Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Печерського району міста Києва” та автору проекту №123 узгодити 

деталі проекту, автору отримати гарантійний лист. Розгляд справи по проекту 

перенести на наступне засідання. 

 

Голосували:  

21 - «за»  

0 - «проти»  

0 - «утримались»  

0 - не голосували»  

  

Рішення прийнято.  

 

Доручити балансоутримувачу КП ''Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Печерського району міста Києва” та автору проекту №123 узгодити деталі проекту, 

автору отримати гарантійний лист. Розгляд справи по проекту перенести на наступне 

засідання. 

 

 6.  По другому пункту четвертого питання порядку денного  
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Слухали: Олійника Сергія, який зазначив неявку скаржника на розгляд скарги. Хоча 

скаржник був своєчасно попереджений про час та місце розгляду даної скарги. 

 

Слухали: Олійника Сергія, який зачитав скаргу Штеренталя П. яка надійшла на 

електрону пошту ГБК, щодо оскарження прийнятих рішень членами ГБК, на засіданні 

ГБК яке відбулося 30.0.2018р. Дана скарга містила наступні пункти 

1. Відмінити постанову ГБК про виключення проектів 550 «Студія «ED CREATORS», 

996 «School +» и 1212 «EDTech GO»  з конкурсу Громадського Бюджету 2018. 

2. Виключити авторів проектів Штеренталь Пилипа та Анни Дикої зі списка 

недоброчесних   

3. Принести публічне вибачення за підрив довіри до авторів проектів та їх команд, що 

було визване неправоміним виключенням проектів з конкурсу.  

       

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував проголосувати за відміну постанови ГБК  про 

виключення проектів 550, 996, 1212 з конкурсу Громадського Бюджету 2018. 

Голосували:  

      0-«за»  

            17-«проти»  

            1-«утримались»   

3- не голосували»  

  

Рішення не прийнято.  

  

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував Виключити авторів проектів Штеренталь 

Пилипа та Анни Дикої зі списка недоброчесних.   

Голосували:  

      0-«за»  

            17-«проти»  

            1-«утримались»   

3- не голосували»  

  

Рішення не прийнято.  

 

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував проголосувати за, принести публічне 

вибачення авторам проектів та їх команді, що було визване неправоміним виключенням 

проектів з конкурсу. 

 Голосували:  

      0-«за»  

            17-«проти»  

            1-«утримались»   

3- не голосували»  
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 Рішення не прийнято.  

 

7. По третьому пункту четвертого питання порядку денного  

 

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував Громадській бюджетній комісії внести 

Мамикіна Андрія у списки недоброчесних строком на 1 рік. Так як дана особа має пряме 

відношення до знятих з голосування проектів 550, 996, 1212, автори яких порушили 

Положення про Громадський Бюджет. 

Голосували:  

      17-«за»  

            0-«проти»  

            1-«утримались»   

3- не голосували»  

  

Рішення прийнято.  

          

       Ухвалили: Внести Мамикіна Андрія у списки недоброчесних авторів строком на 1 рік. 

 

Головуючий засідання: 

Олійник Сергій Ярославович                                   ________________________ 

 

Секретар засідання: 

Філінський Микита Юрійович                                _________________________ 
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