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ПРОТОКОЛ 

Засідання Громадської бюджетної комісії міста Києва 

другого скликання 

15.00 «30»  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. 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 30 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 № 406; 

3.2. Розгляд скарги по проекту № 687; 

3.3. Розгляд скарги Куриленко Р; 

3.4. Обговорення та надання пропозицій по інформ-кампанії ГБ-2019; 

3.5. 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 № 406; 

3.2.Розгляд скарги по проекту № 687; 

3.3.Розгляд скарги Куриленко Р; 

3.4.Обговорення та надання пропозицій по інформ-кампанії ГБ-2019; 

3.5.Інше 

 

Голосували: 

21-«за» 

0-«проти» 

0-«утримались» 
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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 № 406; 

3.2.Розгляд скарги по проекту № 687; 

3.3.Розгляд скарги Куриленко Р; 

3.4.Обговорення та надання пропозицій по інформ-кампанії ГБ-2019; 

3.5.Інше 

 

1. По першому пункту третього питання порядку денного 

 

Слухали: представника РБК щодо проекту № 406, який доповів, що проект має ряд 

недоопрацювань, дана територія (об*єкт)  на якій запланована реалізація проекту, 

знаходиться в процесі передачі до іншого балансоутримувача. Також, лист погодження 

автору проекту не надавався.  

 

Слухали: представника департаменту траспортної інфраструктури, який  зазначив, що 

наразі відбувається процедура передачі переходів щодо їх обслуговування з КП ШЕУ до 

іншого балансоутримувача, тому відповідального балансоутримувача на момент реалізації 

проекту не визначено. 

 

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував рекомендувати міській робочій групі зняти 

проект № 406 з голосування, так як проект був допущений до наступного етапу 

голосування із порушенням Положення про Громадський Бюджет м.Києва, які не 

надійшли до ГБК в термін до 18.08.2018 р. 

 

Голосували: 

13- «за» 

3- «проти» 

5- «утримались» 

0 - не голосували» 

 

Рішення прийнято. 

 

Ухвалили:  рекомендувати міській робочій групі зняти  проект № 406 з голосування. 

 

2. По другому пункту третього питання порядку денного 

Слухали: представника розпорядника бюджетних коштів по проекту № 687, який зазначив 

що проект неможливо буде реалізувати через те, що територія на якій запланована 

реалізація проекту належить до державної форми власності, тому просить зняти проект з 

голосування.  
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Слухали: Сергія Олійника, який запропонував рекомендувати міській робочій групі зняти  

проект № 687 з голосування. 

Голосували: 

20-«за» 

0- «проти» 

1- «утримались»  

0- не голосували» 

 

Рішення прийнято. 

 

Ухвалили: рекомендувати міській робочій групі зняти  проект № 687 з голосування. 

 

 

3. По третьому пункту третього питання порядку денного 

Слухали: Куриленка Р. - заявника, який зачитав свою скаргу та надав факти підкупу 

голосів по команді проектів організації «шоста влада» (проекти № 996, 550, 1212, 1012, 

1058), які в подальшому будуть монетизовані. Де за 1 голос дають 15 гривень. 

Слухали: представника Kyiv Smart City (проекти № 1012,1058), яка зазначила що вже 

більше двох років реалізують проекти, підкупом не займались і навіть не знали, що в 

їхній команді пропонують гроші за голоси. 

Слухали: Штеренталь П. – уповноваженого (автора) проектів №550, №996, №1212, який 

зазначив,  що може аргументувати скаргу тим, що використовує таргетовану рекламу, 

наймає промоутерів, за що платить їм гроші. 

Слухали: представників студентської ради КНУ ім.Т.Шевченка, які зазначили, що також 

отримували пропозиції від організації «шоста влада» купити голоси. 

Слухали: члена ГБК - Максима Глухова, який запропонував проголосувати за те, щоб 

винести попередження команді авторів, що займались підкупов голосів 

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував проголосувати за пропозицію Максима 

Глухова 

Голосували: 
 

2-«за» 

18- «проти» 

1-«утримались» 

0- не голосували» 

 

Рішення не прийнято 

 

Слухали: члена ГБК - Володимира Басовського, який запропонував проголосувати 

щодо зняття з голосування по кожному проекту окремо № 550, № 996, № 1212, 1012, 

1058. 

 

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував проголосувати за пропозицію Володимира 

Басовського 

 

Голосували: 
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18-«за» 

0- «проти» 

3- «утримались»  

0- не голосували» 

 

Рішення прийнято. 

 

Ухвалили: Ставити на голосування щодо зняття проекту з голосування, по-кожному 

окремо № 550, № 996, № 1212, 1012, 1058. 

 

 Слухали: Сергія Олійника, який запропонував проголосувати за те, щоб проект № 996 

зняти із голосування. 

 

Голосували: 

17-«за» 

0- «проти» 

4- «утримались»  

0- не голосували» 

 

Рішення прийнято 

 

Ухвалили: зняти проект № 996 з голосування. 

 

 

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував проголосувати за те, щоб занести автора 

проекту № 996 Анну Дику до списку недоброчесних авторів терміном на 1 рік. 

 

Голосували: 

 

12-«за» 

0- «проти» 

9- «утримались»  

0- не голосували» 

 

Рішення прийнято 

 

Ухвалили: занести автора проекту № 996 Анну Дику до списку недоброчесних авторів 

терміном на 1 рік. 

 

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

співавтора проекту №996 Руслана Гопкала до списку недоброчесних авторів терміном 

на 1 рік. 

 

Голосували: 

0-«за» 

1- «проти» 

19- «утримались»  

0- не голосували» 

 

Рішення не прийнято 

 

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

попередження співавтору проекту № 996 Руслану Гопкалу 
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Голосували: 

17-«за» 

1- «проти» 

3- «утримались»  

0- не голосували» 

 

Рішення прийнято 

 

Ухвалили: винести попередження співавтору проекту №996 Руслану Гопкалу 

 

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

співавтора проекту № 996 Виговську Ірину до списку недоброчесних авторів терміном 

на 1 рік. 

 

Голосували: 

0-«за» 

0- «проти» 

21- «утримались»  

0- не голосували» 

 

Рішення не прийнято 

 

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

попередження співавтору проекту № 996 Виговську Ірину 

 

Голосували: 

15-«за» 

1- «проти» 

5- «утримались»  

0- не голосували» 

 

Рішення прийнято 

 

Ухвалили: винести попередження співавтору проекту №996 Виговській Ірині 

 

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував проголосувати за те, щоб проект № 550 

зняти із голосування. 

 

 

Голосували: 

17-«за» 

0- «проти» 

4- «утримались»  

0- не голосували» 

 

Рішення прийнято 

 

Ухвалили: зняти проект №550 з голосування 

 

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

співавтора проекту №550 Столяренка Андрія до списку недоброчесних авторів 

терміном на 1 рік. 
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Голосували: 

0-«за» 

0- «проти» 

21- «утримались»  

0- не голосували» 

 

Рішення не прийнято 

 

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

попередження співавтору проекту №550 Столяренку Андрію 

 

Голосували: 

15-«за» 

1- «проти» 

5- «утримались»  

0- не голосували» 

 

Рішення прийнято 

 

Ухвалили: винести попередження співавтору проекту №550 Столяренку Андрію 

 

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував проголосувати за те, щоб проект № 1212 

зняти із голосування. 

 

Голосували: 

 

16-«за» 

0- «проти» 

5- «утримались»  

0- не голосували» 

 

Рішення прийнято 

 

Ухвалили: зняти проект №1212 з голосування 

 

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував проголосувати за те, щоб занести автора 

проекту №1212 Пилипа Штеренталя до списку недоброчесних авторів терміном на 1 

рік. 

 

Голосували: 

15-«за» 

0- «проти» 

6- «утримались»  

0- не голосували» 

 

Рішення  прийнято 

 

Ухвалили: занести автора проекту №1212 Пилипа Штеренталя до списку 

недоброчесних авторів терміном на 1 рік. 

 

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

проект №1012 із списку голосування 



8 
 

 

Голосували: 

0-«за» 

7- «проти» 

14- «утримались»  

0- не голосували» 

 

Рішення не  прийнято 

 

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

співавтора проекту №1012 Христину Ковкрак до списку недоброчесних авторів 

терміном на 1 рік. 

 

Голосували: 

0-«за» 

8- «проти» 

13- «утримались»  

0- не голосували» 

 

Рішення не прийнято 

 

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

попередження автору проекту №1012 Христині Ковкрак 

 

Голосували: 

14-«за» 

1- «проти» 

6- «утримались»  

0- не голосували» 

 

Рішення прийнято 

 

Ухвалили: винести попередження співавтору проекту №1012 Христині Ковкрак 

 

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

проект №1058 із списку голосування 

 

Голосували: 

0-«за» 

10- «проти» 

11- «утримались»  

0- не голосували» 

 

Рішення не  прийнято 

 

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

співавтора проекту №1058 Мирославу Громову до списку недоброчесних авторів 

терміном на 1 рік. 

 

Голосували: 

0-«за» 

7- «проти» 

14- «утримались»  
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0- не голосували» 

 

Рішення не прийнято 

 

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

попередження автору проекту №1058 Мирославі Громовій 

 

Голосували: 

20-«за» 

1- «проти» 

0- «утримались»  

0- не голосували» 

 

Рішення прийнято 

 

Ухвалили: винести попередження співавтору проекту №1058 Мирославі Громовій. 

 

 

4. По четвертому пункту третього питання порядку денного 

Слухали: представників департаменту суспільних комунікацій(ДСК), які презентували 

інформаційну кампанію та представили графік ГБ-фестів по районах 

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

департаменту суспільних комунікацій долучити представників громадської бюджетної 

комісії до розробки брошури «Кращі практики Громадського бюджету»  

Голосували: 

17-«за» 

0-«проти» 

0-«утримались» 

4-«не голосували» 

 

Рішення прийнято. 

 

Ухвалили: рекомендувати департаменту суспільних комунікацій долучити представників 

громадської бюджетної комісії до розробки брошури «Кращі практики Громадського 

бюджету» 

 

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

ДСК замінити локацію ГБ-фесту  у Деснянському районі з парку «Молодіжний» на парк 

«Деснянський» 

 

Голосували: 

 

16-«за» 

0-«проти» 

 1-«утримались» 

4-«не голосували» 

Рішення прийнято. 

Ухвалили: рекомендувати ДСК замінити локацію ГБ-фесту  у Деснянському районі з 

парку «Молодіжний» на парк «Деснянський». 
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Слухали: Сергія Олійника, який запропонував проголосувати за те, щоб рекомендувати 

ДСК замінити дату та час ГБ-фесту у Шевченківському районі з 15.09.18р. на 09.09.18р., 

час узгодити з Шевченківською РДА.   

 

Голосували: 

 

16-«за» 

0-«проти» 

 1-«утримались» 

4-«не голосували» 

Рішення прийнято. 

Ухвалили: рекомендувати ДСК замінити дату та час ГБ-фесту у Шевченківському районі з 

15.09.18р. на 09.09.18р., час узгодити з Шевченківською РДА.   

 

5. По пятому пункту третього питання порядку денного 

Слухали: Сергія Олійника, який зачитав список депутатів та їх помічників-консультантів, 

що заявили про участь у Громадському бюджеті: 

Депутати КМР: 

 Прокопів В.,  

Задерейко А,  

Терентьєв М., 

Шарій В. 

Помічники-консультанти: Плотникова О. 

 
 

Головуючий засідання 

Олійник Сергій Ярославович 
 

 

 

Секретар засідання 

Івашко Ауріка Василівна 
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