
Протокол №6 
  

Cпільне засідання Громадської Бюджетної Комісії (ГБК) 
та Міської робочої групи (МРГ). 

  
5 жовтня 2017 року, 13.00 

Місце: КМДА, каб. 1017 
Головуючий: ГО "Вулик ідей" (Коваленко Олексій) 
Секретар: ВГО "Українська бібліотечна асоціація" (Барабаш Світлана) 
  

Присутні: 
Медведенко Олена, Ніколєнко Іван, Коваленко Олексій, Тихонов Олексій, Пікалов 
Андрій, Олексій Гриценко, Сметаніна Марія,Столяренко Дмитро, Барабаш Світлана, 
Білера Олександр, Дєньга Олена, Хаміда Ганна, Дудак Олеся, Хацевич Ігор, Лобойко 
Сергій, Максим Глухов, Аннабелла Моріна. 
  
Громадських організацій (ГО)–учасниць ГБК - 8 («Центр розвитку іновацій», «Це наш           
Київ», «Українська асоціація студентів», «Молодь демократичного альянсу»,       
«Українська бібліотечна асоціація», «Вулик ідей», «Культурна ассамблея»,       
«Автомайдан»), присутніх представників ГО із правом голосу – 9. 
Міська робоча группа (МРГ) – 5. 
  
Порядок денний: 
  
1. Процедурні питання. 
  
Затвердження порядку денного 
Проект порядку денного: 
2. Обговорення питання створення Кодексу етики авторів Громадського бюджету. 
1)    обговорення та визначення позиції ГБК щодо проектів: „бізнес-схеми”, „нечесна 
агітація”, тощо 
2)    політика ГБК, щодо інформаційних вкидів „про зраду” 
3. Обговорення формату, плану заходів та визначення оргкомітету: 
1)    Флешмоб Громадський бюджет 
2)    ГБ-фест 
4.Про  зміни в складі ГБК - виключення ГО «Родина» з ГБК  у зв’язку з неможливістю 
бути фізично присутніми на засіданнях ГБК (підстава звернення ГО «Родина») 
5. Різне 
  
1)    обговорення ходу реалізації проекту „Озеро Качине”, згідно зверненню авторів, що 
надішло напередодні дня засідання із залученням автору проекту до обговорення 
телефоном 



2)    передача системи „Громадський проект” ГІОЦу (місту) з метою супроводження та 
доопрацювання виходячи із реальних потреб та запитів. 
  
  
Пропозиція: затвердити порядок денний 
Голосування за пропозицію. 
Рішення прийнято одноголосно: за: 14, проти: 0, утр: 0. 
  
2. Обговорення питання створення Кодексу етики авторів Громадського 
бюджету. 
Виступили: 

● Деньга Олена  - Факти використання нечесної агітації та адмінресурсу при 
голосуванні за проекти в деяких школах і т.п. 

● Лобойко Сергій – Розуміння проблеми агітації та місії ГБК як «суду присяжних». 
● Медведенко Олена – Пропозиції по створенню механізму протидії нечесній 

агітації -   робоча группа. 
Обговорення: Тихонов Олексій, Глухов Максим, Пікалов Андрій, Столяренко Дмитро, 
Хацевич Ігор, Коваленко Олексій. 
  
Пропозиції: 
1. Створення робочої групи з розробки механізму зняття проектів, які не відповідають 
критеріям доброчесності. 
2. Розробка Форми звернення до ГБК для мешканців Києва за виявленими фактами 
нечесної агітації авторів проектів 
  
 Голосування за пропозиції. 
Рішення  підтримати пропозиції прийнято одноголосно: за: 14, проти: 0, утр: 0. 
  
Пропозиції: 

1. Створення робочої групи (3-4 учасники), яка опрацює сьогоднішні пропозиції і 
сформує  драфт критеріїв для ГБК і драфт для авторів проектів (Кодекс етики авторів 
Громадського бюджету) - Медведенко Олена, Лобойко Сергій, Коваленко Олексій, 
Гриценко Олексій+3 учасники (4 члени від ГБК+3 члени від МРГ) 
  
Голосування за пропозиції. 
Рішення  підтримати пропозиції прийнято одноголосно: за: 14, проти: 0, утр: 0. 
  
  
3.  Обговорення формату, плану публічних заходів та визначення оргкомітету. 
  
Виступ: 

● Лобойко Сергій – Традиція публічних заходів під час голосування, флешмоб як 
промоція проектів, інформаційна кампанія ГБ, просування авторів проектів як 
публічних людей. 



Обговорення: Коваленко Олексій, Білера Олександр, Максим Глухов, Аннабелла 
Моріна, Дудак Олеся. 
  
Пропозиція: провести публічні заходи у форматі Свята Громадського бюджету на рівні 
міста. 

● Порайонні ярмарки ГБ 
● Флешмоб з метою привернення уваги киян до голосування  за Громадський 

бюджет міста  перед Київрадою 12.10.2017 
● ГБ-фест в Українському Домі 22.10.2017 

  
Обговорення: 
  
Голосування за пропозиції. 
1.Проведення публічних заходів у форматі флешмобу перед Київрадою 12.10.2017 
Рішення  прийнято одноголосно за: 14, проти: 0, утр: 0. 
2. Порайонне проведення ярмарків ГБ 
Пропозиція не підтримана: за: 0, проти: 14. 
  
3. ГБ-фест в Українському Домі 22.10.2017 
Рішення  прийнято одноголосно за: 14, проти: 0, утр: 0. 
Оргкомітет проведення публічних заходів (збереться окремо): Медведенко Олена, 
Дудак Олеся, Марія, Аннабелла Моріна, Коваленко Олексій, Білера Олександр. 
  
  
4.   Про  зміни в складі ГБК - виключення ГО «Родина» з ГБК  на підставі 
звернення ГО «Родина». 
  
Виступили: 

● Коваленко Олексій – Звернення ГО «Родина» про виключення з ГБК  у зв’язку з 
неможливістю бути фізично присутніми на засіданнях ГБК. 

  
Пропозиція задовольнити звернення. 
Голосування за пропозицію. 
Рішення  прийнято одноголосно: за: 8 (члени ГБК), проти: 0, утр: 0. 

  
  
5.   Різне 
  
1. Хід реалізації проекту „Озеро Качине”, згідно зверненню авторів, що надішло 
напередодні дня засідання із залученням автору проекту до обговорення телефоном 
  
Обговорення: Коваленко Олексій, Тихонов Олексій 
Пропозиція: підготовка листа від ГБК стосовно позиції по питанню. 
  
Голосування за пропозицію. 



Рішення  прийнято одноголосно за: 14, проти: 0, утр: 0. 
  
2.Передача системи „Громадський проект” ГІОЦу (місту) з метою супроводження та 
доопрацювання виходячи із реальних потреб та запитів. 
Обговорення: Хаміда Ганна – інформація від Social Bost 
  
Делегувати 2-х  представників ГБК  (Тихонов Олексій та Пікалов Андрій )до МРГ які 
будуть координувати рішення по питанню. 
  
Голосування за пропозицію. 
Рішення  прийнято одноголосно за: 14, проти: 0, утр: 0. 
  
Засідання завершено. 
Продовжує працювати Оргкомітет проведення публічних заходів запланованих на 
12.10.2017 та  22.10.2017. 
 
 


