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5. ГО "Сонце для Дітей" Кравчук Тетяна Михайлівна

6. ВМ ГО "Фундація регіональних ініціатив" Селик Віталій Григорович

7. ГО "Асоціація велосипедистів Києва" Самойленко Владислав ,
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9. БО «Освітній БФ колежу Сухомлинського Кузнєцов Петро Борисович

10. ГО "Діло молоді" Немченко Кирило Володимирович

11. БО "БФ "3 теплом у серці" Комаренко Наталія Володимирівна

12. ГО "Українська асоціація студентів" Срофєєв Андрій Сергійович

ІЗ. ГО «Низова ініціатива» Новіков Геннадій Борисович

і 4. ГО "Смарт Сіті Хао" Громова М ирослава Володимирівна

15. ГО "Всеукраїнське об’єднання "Авгомайдан" Гриценко Олексій Анатолійович

16. ГО "Електроніка України" Короткий Євген Васильович

17. ГО "ЛІТЕРАТУРНА ПЛАТФОРМА ЛЕПОРТ" Боришкевич Анна Костянтинівна_ _ __ »
18. ГО «Доступно Ю.А» Щебеткж Дмитро Олександрович

19. ГО "Ліга інтернів" Лейченко Михайло Юрійович

20. І О "У країнська академія лідерства" Медведєв Олександр Олександрович

Реєстр присутніх, які беруть участь в установчих зборах (додається).
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Засідання Громадської бюджетної комісії

1. Обрання головуючого та секретаря засідання.

2. іІро склад учасників та їх уповноважених представників, які мають право голосу.

3. Про легітимність засідання.

4. Затвердження порядку денного.

4 .1. Розгляд проекту регламенту ГБК.

4.2. Пропозиції до плану роботи ГБК.

4.3. Щодо отримання логіну та паролю від офіційної ел.пошти ГБК.

4.4. Обрання головуючого на наступне засідання

4.5. Інше



РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:
1. Ііо першому питанню порядку денного
Слухали: Кравчук Тетяну (ГО “Сонце для дітей”),  яка запропонувала обрати Головуючим 
засідання Громадської бюджетної комісії (ГБК) Гуріна М. (ГО "Сонце для дітей”).
0 -  «за»;
15 -  «проти»; *
4 -  «утримались»;
1 — «не голосували»
Рішення не прийнято.
Слухали: Самойлепко Владислава (ГО “Асоціація велосипедистів Києва”),  який
запропонував обрати Головуючим засідання ГБК Олійника Сергія (ГО "Успішнілюди”). 
Голосували:
15 -  «за»; .
0 — «проти»;
З — «утримались»;
2 -  «не голосували»
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Обрати Головуючим засідання Громадської бюджетної комісії Олійника Сергія.

к
Слухали: Єрофесва Андрія (ГО “Українська асоціація студентів”),  який запропонував 
обрати секретарем Оломуцьку Вікторію (ГО “Смарт С іт іХ аб”).
Голосували: 
і 7 -  «за»;
1 -  «проти»;
0 -- «утримались»;
2 -  «не голосували»
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Обрати Секретарем засідання Громадської бюджетної ком ісії- Оломуцьку Вікторію.

2. По другому питанню порядку денного
Слухали: Представників від громадських організацій, делегованих у Громадську 
бюджетну комісію другого скликання.
Слухали: Олійника Сергія, який виступив із заявою про наявність кворуму засідання 
Громадської бюджетної комісії.

3. По третьому питанню порядку денного
Слухали: Олійника Сергія, який запропонував затвердити Порядок денний засідання у 
наступній послідовності:
- Розгляд проекту регламенту ГБК;
- І Іропозиції до плану роботи ГБК;
- Щодо отримання логіну та паролю від офіційної ел.пошти ГБК;
- Обрання головуючого на наступне засідання:
- Інше.



І

Голосували:
19 -  «за»;
0 — «проти»;
0 — «утримались»;
1 -  «не голосували»
Рішення прийнято.
Ухвалили:
затвердити Порядок денний засідання у наступній послідовності:
- Розгляд проекту регламенту ГБК:
- 1 Іропозиції до плану роботи ГБК;
- Що до отримання логіну та паролю від офіційної ел.пошти ГБК;
- Обрання головуючого на наступне засідання;
- Інше.

і

4. По четвертому питанню частині першій порядку денного:
Слухали: Олійника Сергія. який зачитав проект регламенту ГБК.
Регламент
1. Формою роботи Громадської бюджетної комісії (далі - ГБК) є її засідання, ідо скликаються 
в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в ньому бере 
участь не менш як половина від загального складу ГБК.
2. Повноважним учасником ГБК на її засіданні є керівник організації, або її уповноважений
представник.
3. Уповноважений представник представляє організацію на засіданні ГБК на підставі 
письмової довіреності.
4. Головуючий та секретар ГБК обираються зі складу членів ГБК більшістю голосів від складу 
ГБК.
5. Головуючий веде засідання ГБК. а секретар веде протокол засідання.
6. На початку засідання головуючий уточнює склад учасників ГБК та їх уповноважених
представників, які братимуть участь в голосуванні.
7. За потребою. Г’БК обирає із свого складу на кожне засідання нового головуючого та 
секретаря засідання.
8. За результатами розгляду питань порядку денного ГБК ухвалює рішення, які приймаються 
більшістю голосів від членів ГБК. Рішення ГБК викладаються в протоколі засідання. Протоколи 
засідань ГБК підписуються головуючим та секретарем.
9. Засідання ГБК відбуваються гласно. Гласність засідань забезпечується шляхом їх веб- 
трансляції, розміщенням анонсів подій, протоколів засідань ГБК та інших документів ГБК у 
електронній системі (Якщо це можливо).
10. ! Іредставники організації-учасника ГБК зобов’язані брати участь у роботі ГБК.
У разі пропуску представником організації-учасника ГБК більше одного поспіль засідання 
ГБК. така організація автоматично припиняє повноваження учасника ГБК.
Заміщати вибулі організації зі складу ГБК організаціями за рейтингом голосування першого 
туру виборів Громадської бюджетної комісії.
У разі формування складу ГБК згідно абзацу 4 частини сьомої статті 6 Положення, місце 
організації, яка припинила повноваження учасника ГБК, залишається вакантним до формування 
наступного складу ГБК.
11. Організація-учасник може припинити свою участь в роботі ГБК шляхом подання 
відповідного письмового звернення на адресу ГБК та МРГ.



Заміщати вибулі організації зі складу ГБК організаціями за рейтингом голосування першого 
туру виборів Громадської бюджетної комісії. У разі формування складу ГБК згідно абзацу З 
частини сьомої статті 6 цього Положення, місце організації, яка припинила повноваження 
учасника ГБК, залишається вакантним до формування наступного складу ГБК. 
і 2. Для здійснення повноважень, встановлених цим Положенням, ГБК має право отримувати 
від Міської робочої групи, секретаріату Київської міської ради, структурних підрозділів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
районних у місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств та бюджетних 
установ інформацію та необхідні матеріали, запрошувати посадових осіб цих органів, а також 
представників підприємств і установ на засідання комісії в рамках реалізації ГБ.
13. Підготовку до засідання ГБК здійснює головуючий та секретар ГБК. За відсутності 
юловуючого та секретаря - будь-який діючий член ГБК за бажанням.
14. Засідання ГБК може відбуватися в режимі відеоконференції.
15. До кожного засідання готується проект порядку денного, який затверджується у 
запропонованому вигляді або зі змінами на початку засідання.
16. Для повноцінного розгляду скарг на засідання ГБК запрошуються: автор скарги, автор 
проекту якого стосується скарга, виконавець (потенційний), експерти (які можуть допомогти в 
вирішенні питань за бажанням).
17. Розгляд скарги починається з виступу скаржника - до 5 хв., після чого слухають 
представника виконавця - до 5 хв. Після цього кожен може взяти 2 хв. на запитання. В кінці 
вислуховують експерта (за наявності) та приймають рішення голосуванням. ГБК може 
прийняти рішення відкласти розгляд питання, якщо рішення не можливо прийняти у день 
розгляду скарги.
18. З метою недопущення конфлікту інтересів у разі розгляду скарги на проект, в яком автором 
або членом команди є представник ГБК. цей представник не може брати участь у голосуванні з 
правом вирішального голосу.
19. Для забезпечення своєї роботи ГБК може утворювати робочі групи.
20. Повноваження головуючого:
1) організовує роботу цього органу;
2) скликає і проводить його засідання;
3) організовує виконання рішень органу самоорганізації населення;
4) підписує рішення та інші документи ГБК;
5) представляє ГБК у відносинах з фізичними і юридичними особами;
6) виконує доручення ГБК;
21. Повноваження секретаря ГБК:
1) самостійно або за допомогою Міської робочої групи організовує підготовку засідання та 
питань, що виносяться на його розгляд;
2) забезпечує ведення діловодства;
3) самостійно або за допомогою Міської робочої групи забезпечує своєчасне доведення до 
відповідних підприємств, установ та організацій і фізичних осіб рішень ГБК;
4) контролює виконання рішень ГБК;
5) виконує інші передбачені Положенням обов'язки.
22. У разі відсутності головуючого ГБК або неможливості виконання ними своїх обов'язків з 
інших причин повноваження керівника цього органу в порядку і межах, передбачених 
1 Іоложенням. виконує секретар ГБК.



Слухали: Самойлепко Владислава, який запропонував додати пункт в проект регламенту: 
“Попереджати членів ГБК про час та місце наступного засідання ГБК не менш ніж за 
добу”.
Голосували:
5 -  «за»;
4 -- «проти»;
11 -  «утримались»;
0 — «не голосували» *
Рішення не прийнято.

Слухали: Лейченко Михайло який запропонував додати до проекту регламенти пункт: 
‘"Попередня та фактична реєстрація всіх присутніх на засіданні ГБК з зазначенням їх 
контактних даних’’.

Виступив: Щебетюк Дмитро (ГО Доступно.ЮА), із пропозицією викласти пункт 10 проекту 
регламент в наступній редакції: “... Заміщати вибулі організації зі складу ГБК організаціями за 
рейтингом голосування другого туру, якщо ГО другого туру мають однаковий результат, тоді 
враховувати результат першого туру виборів ГБК...” та пункт І і - “ ...Заміщати вибулі 
організації зі складу ГБК організаціями за рейтингом голосування другого туру, якщо ГО 
другого туру мають однаковий результат, тоді враховувати результат першого туру виборів 
ГБК...”

і
Слухали: Олійника Сергія, який запропонував проголосувати за регламент ГБК в такій 
редакції .

Регламент ГБК
1. Формою роботи Громадської бюджетної комісії (далі - ГБК) є її засідання, що скликаються 
в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в ньому бере 
участь не менш як половина від загального складу ГБК.
2. Повноважним учасником ГБК на її засіданні є керівник організації, або її уповноважений
представник.
3. Уповноважений представник представляє організацію на засіданні ГБК на підставі 
письмової довіреності.
4. Головуючий та секретар ГБК обираються зі складу членів ГБК більшістю голосів від складу 
ГБК.
5. Головуючий веде засідання ГБК. а секретар веде протокол засідання.
6. Па початку засідання головуючий уточнює склад учасників ГБК та їх уповноважених
представників, які братимуть участь в голосуванні.
7. За потребою, ГБК обирає із свого складу на кожне засідання нового головуючого та 
секретаря засідання.
8. За результатами розгляду питань порядку денного ГБК ухвалює рішення, які приймаються 
більшістю голосів від членів ГБК. Рішення ГБК викладаються в протоколі засідання. Протоколи 
засідань ГБК підписуються головуючим та секретарем.
9. Засідання ГБК відбуваються гласно. Гласність засідань забезпечується шляхом їх веб- 
трансляції. розміщенням анонсів подій, протоколів засідань ГБК та інших документів ГБК у 
електронній системі (Якщо це можливо).
10. Представники організації-учасника ГБК зобов'язані брати участь у роботі ГБК.



У разі пропуску представником організації-учасника ГБК більше одного поспіль засідання 
і БК, така організація автоматично припиняє повноваження учасника ГБК.
Заміщати вибулі організації зі складу ГБК організаціями за рейтингом голосування другого 
гуру, якщо Г’О другого туру мають однаковий результат, тоді враховувати результат першого 
туру виборів ГБК.
У разі формування складу ГБК згідно абзацу 4 частини сьомої статті 6 Положення, місце 
організації, яка припинила повноваження учасника ГБК, залишається вакантним до формування 
наступного складу ГБК.
11. Організація-учасник може припинити свою участь в роботі ГБК шляхом подання 
відповідного письмового звернення на адресу ГБК та МРГ.
Заміщати вибулі організації зі складу ГБК організаціями за рейтингом голосування другого 
Іуру, ми ЩО і О ДруГОГО Туру МаЮТЬ ОДНаКОВИЙ результат, іОДІ ЬрйХОВуВсіїи рсзульїа і  першого 
туру виборів ГБК. У разі формування складу ГБК згідно абзацу 3 частини сьомої статті 6 цього 
і Іодоження, місце організації, яка припинила повноваження учасника ГБК. залишається 
вакантним до формування наступного складу ГБК.
12. Для здійснення повноважень, встановлених цим Положенням, ГБК має право отримувати 
від Міської робочої групи, секретаріату Київської міської ради, структурних підрозділів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
районних у місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств та бюджетних 
установ інформацію та необхідні матеріали, запрошувати посадових осіб цих органів, а також 
представників підприємств і установ на засідання комісії в рамках реалізації ГБ.
13. Підготовку до засідання ГБК здійснює головуючий та секретар ГБК. За відсутності 
головуючого та секретаря - будь-який діючий член ГБК за бажанням.
14. Засідання ГБК може відбуватися в режимі відеоконференції.
15. До кожного засідання готується проект порядку денного, який затверджується у 
запропонованому вигляді або зі змінами на початку засідання.
16. Для повноцінного розгляду скарг на засідання ГБК запрошуються: автор скарги, автор 
проекту якого стосується скарга, виконавець (потенційний), експерти (які можуть допомогти в 
вирішенні питань за бажанням).
17. Розгляд скарги починається з виступу скаржника - до 5 хв., після чого слухають 
представника виконавця - до 5 хв. Після цього кожен може взяти 2 хв. на запитання. В кінці 
вислуховують експерта (за наявності) та приймають рішення голосуванням. ГБК може 
прийняти рішення відкласти розгляд питання, якщо рішення не можливо прийняти у день 
розгляду скарги.
18. З метою недопущення конфлікту інтересів у разі розгляду скарги на проект, в яком автором 
або членом команди є представник ГБК, цей представник не може брати участь у голосуванні з 
правом вирішального голосу.
19. Для забезпечення своєї роботи ГБК може утворювати робочі групи.
20. Повноваження головуючого:
1) організовує роботу цього органу;
2) скликає і проводить його засідання:
3) організовує виконання рішень органу самоорганізації населення;
4) підписує рішення та інші документи ГБК;
5) представляє ГБК у відносинах з фізичними і ю ридичними особами;
6) виконує доручення ГБК;



21. Повноваження секретаря ГБК:
1) самостійно або за допомогою Міської робочої групи організовує підготовку засідання та 
питань, що виносяться на його розгляд;
2) забезпечує ведення діловодства;
3) самостійно або за допомогою Міської робочої групи забезпечує своєчасне доведення до 
відповідних підприємств, установ та організацій і фізичних осіб рішень ГБК;
4) контролю є виконання ріш ень ГБК;
5) виконує інші передбачені Положенням обов'язки.
22. У разі відсутності головуючого ГБК або неможливості виконання ними своїх обов'язків з 
інших причин повноваження керівника цього органу в порядку і межах, передбачених 
Положенням, виконує секретар ГБК.
23. Попередня та фактична реєстрація всіх присутніх на засіданні ГБК з зазначенням їх 
контактних даних.

1 олосуВ аЛ іі:

18 — «за»;
0 -  «проти»;
0 -  «утримались»;
2 -  «не голосували»
Рішення прийнято.

Ухвалили: 
гсіламен і ГБК
1. Формою роботи Громадської бюджетної комісії (далі - ГБК) є її засідання, що скликаються 
в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в ньому бере 
участь не менш як половина від загального складу ГБК.
2. Повноважним учасником ГБК на її засіданні є керівник організації, або її уповноважений
представник.
3. Уповноважений представник представляє організацію на засіданні ГБК на підставі 
письмової довіреності.
4. Головуючий та секретар ГБК обираються зі складу членів ГБК більшістю голосів від складу 
ГБК.
5. Головуючий веде засідання ГБК, а секретар веде протокол засідання.
6. На початку засідання головуючий уточнює склад учасників ГБК та їх уповноважених
представників, які братимуть участь в голосуванні.
7. За потребою, ГБК обирає із свого складу на кожне засідання нового головуючого та 
секретаря засідання.
8. За результатами розгляду питань порядку денного ГБК ухвалює рішення, які приймаються 
більшістю голосів від членів ГБК. Рішення ГБК викладаються в протоколі засідання. Протоколи 
засідань ГБК підписуються головуючим та секретарем.
9. Засідання ГБК відбуваються гласно. Гласність засідань забезпечується шляхом їх веб- 
трансляції, розміщенням анонсів подій, протоколів засідань ГБК та інших документів ГБК у 
електронній системі (Якщо це можливо).
10. Представники організації-учасиика ГБК зобов'язані брати участь у роботі ГБК.
У разі пропуску представником організації-учасиика ГБК більше одного поспіль засідання 
ГБК. гака організація автоматично припиняє повноваження учасника ГБК.
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Заміщати вибулі організації зі складу ГБК організаціями за рейтингом голосування другого 
туру, якщо ГО другого туру мають однаковий результат, тоді враховувати результат першого 
гуру виборів ГБК.
У разі формування складу ГБК згідно абзацу 4 частини сьомої статті 6 Положення, місце 
організації, яка припинила повноваження учасника ГБК, залишається вакантним до формування 
наступного складу ГБК.
11. Організація-учасник може припинити свою участь в роботі ГБК шляхом подання 
відповідного письмового звернення на адресу ГБК та МРГ.
Заміщати вибулі організації зі складу ГБК організаціями за рейтингом голосування другого 
туру, якщо ГО другого туру мають однаковий результат, тоді враховувати результат першого 
іуру виборів ГБК. У разі формування складу ГБК згідно абзацу 3 частини сьомої статті 6 цього 
Положення, місце організації, яка припинила повноваження учасника ГБК, залишається 
вакантним до формування наступного складу ГБК.
12. Для здійснення повноважень, встановлених цим Положенням, ГБК має право отримувати 
від Міської робочої групи, секретаріату Київської міської ради, структурних підрозділів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
районних у місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств та бюджетних 
установ інформацію та необхідні матеріали, запрошувати посадових осіб цих органів, а також 
г.рсдсгавників підприємств і установ на засідання комісії в рамках реалізації ГБ.
13. Підготовку до засідання ГБК здійснює головуючий та секретар ГБК. За відсутності 
головуючого та секретаря - будь-який діючий член ГБК за бажанням.
14. Засідання ГБК може відбуватися в режимі відеоконференції.
15. До кожного засідання готується проект порядку денного, який затверджується у 
запропонованому вигляді або зі змінами на початку засідання.
16. Для повноцінного розгляду скарг на засідання ГБК запрошуються: автор скарги, автрр 
проекту якого стосується скарга, виконавець (потенційний), експерти (які можуть допомогти в 
виріш енні питань за бажанням).
17. Розгляд скарги починається з виступу скаржника - до 5 хв.. після чого слухають 
представника виконавця - до 5 хв. Після цього кожен може взяти 2 хв. на запитання. В кінці 
вислуховують експерта (за наявності) та приймають рішення голосуванням. ГБК може 
прийняти рішення відкласти розгляд питання, якщо рішення не можливо прийняти у день 
розгляду скарги.
18. З метою недопущення конфлікту інтересів у разі розгляду скарги на проект, в яком автором 
або членом команди є представник ГБК, цей представник не може брати участь у голосуванні з 
правом вирішального голосу.
19. Для забезпечення своєї роботи ГБК може утворювати робочі групи.
20. Повноваження головуючого:
1) організовує роботу цього органу;
2) скликає і проводить його засідання;
3) організовує виконання рішень органу самоорганізації населення;
4) підписує рішення та інші документи ГБК;
5) представляє ГБК у відносинах з фізичними і юридичними особами;
6) виконує доручення ГБК;
21. 1 Іовноваження секретаря ГБК:
1) самостійно або за допомогою Міської робочої групи організовує підготовку засідання та 
питань, що виносяться на його розгляд:
2) забезпечує ведення діловодства;



3) самостійно або за допомогою Міської робочої групи забезпечує своєчасне доведення до 
відповідних підприємств, установ та організацій і фізичних осіб рішень ГБК:
4) контролює виконання рішень ГБК;
5) виконує інші передбачені Положенням обов'язки. ♦
22. У разі відсутності головуючого ГБК або неможливості виконання ними своїх обов'язків з 
інших причин повноваження керівника цього органу в порядку і межах, передбачених
1 Іоложенням, виконує секретар ГБК.
23. Попередня та фактична реєстрація всіх присутніх на засіданні ГБК з зазначенням їх 
контактних даних.

5. По четвертому питанню частині другій порядку денного: * 
Слухали: Олійника Сергія, який запропонував вислухати пропозиції щодо плану роботи ГБК.

6. По четвертому питанню частині третій порядку денного:
Слухали: Олійника Сергія, щодо отримання від МРГ логіну та паролю від офіційної 
електронної пошти ГБК.
Голосували:
18- «за»;
0 -  «проти»;
0 -  «утримались»
2 — «не голосували»
Р іш ен н я  прийнято.
Ухвалили:
МРГ надати головуючому ГБК логін та пароль від офіційної електронної пошти ГБК.

7. ГІо четвертому питанню частині четвертій порядку денного:
Слухали: Селнка Віталія (ВМГО “Фундація регіональних ініціатив"). який запропонував 
себе обрати Головуючим наступного засідання ГБК .
Голосували:
! 7 -  «за»;
0 — «проти»;
! •- «утримались»;
2 -  «не голосували»
Рішення прийнято.
Ухвалили: обрати Селнка Віталія Головуючим наступного засідання Громадської бюджетної 
комісії

х по четвертому питанню частині п’яти! порядку ДЄНІ
Слухали: Коваленко Олексія, заступ/іик^директора ) Г -Центру публічної комунікації да 
інформації.

Г о л о в у ю ч и й  з а с і д а н н я

Секретар засідання

Олійник Сергій

Оломуцька Вікторія


