
ПРОТОКОЛ
Засідання Громадської бюджетної комісії міста Києва 

третього скликання
»

Київ, вул. Хрещатик, 36 
(10 поверх, каб. 1017)

16:00 год. 02 квітня 2019 року № 2

П рисутні з правом голосу:

1. БО "Благодійний фонд "Галера"" Губенков Федір Миколайович
9 ГО Спілка матерів "Сонячний промінь" Лузан Олексій Сергійович

3. БО "Благодійний Фонд "Зорепад Надій" Александров Олександр

4. ГО "Успішні люди" Олійник Сергій Ярославович

5. ГО "Сонце для Дітей" Басовський Володимир

6. ВМГО "Фундація Регіональних Ініціатив" Селик Віталій Григорович

7. ГО "Асоціація велосипедистів Києва" Денисенко Вадим Андрійович

8. ГО "Фундація ДЕЮРЕ" Ніколєнко Іван Васильович

9. БО «Освітній БФ колежу Сухомлинського Кузнєцов Петро Борисович

10. ГО "Діло молоді" Паїценко Андрій Ігорович

11. БО "БФ "3 теплом у серці" Крезуб Ірина Василівна

12. ГО "Українська асоціація студентів" Пустовіт Валерія Володимирівна

ІЗ. ГО «Низова ініціатива» Гайдаш Валентина Денисівна

14. ГО "Смарт Сіті Хаб" Оломуцька Вікторія Гсннадїївна

15. ГО "Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан" Сметаніна Марія

16. ГО "Електроніка України" Гордієнко Ярослав Олександрович

17. ГО "Літературна платформа ЛЕГІОРТ"
!*•

Рейнштейн-Горбунов Костянтин 
Костянтинович

18. ГО «Доступно.ЮА» Щебетюк Дмитро Олександрович

19.. ГО "Ліга інтернів" Лейченко Михайло Юрійович

20, Г’О "Українська академія лідерства" Медведєв Олександр Олександрович

21. НСОУ "Пласт" Андрійчук Станіслав »

Реєстр присутніх, які беруть участь в засіданні (додається)



ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
Засідання Громадської бюджетної комісії Києва 

третього скликання

м. Київ,вул.Хрещатик, 36
(10 поверх, каб. 1017)

16:00 год. 02 квітня 2019 року

1. Про склад учасників та їх уповноважених представників, які мають право 
голосу та про наявність кворуму;
2. Затвердження порядку денного:
2.1. Розгляд скарг по проектам громадського бюджету: *

2.1.1. Розгляд скарги по проекту №471 (ГБ-2) Солом'янський р-н;
2 .1.2. Розгляд скарги по проекту №  1699 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2.1.3. Розгляд скарги по проекту №  308 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2.1.4. Розгляд скарги по проекту №  771 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2.1.5. Розгляд скарги по проекту №  1077 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2.1.6. Розгляд скарги по проекту № 453 (ГБ-4) Солом'янський р-н; ;
2.1.7. Розгляд скарги по проекту №  1230 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2.1.8. Розгляд скарги по проекту №  459 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2.1.9. Розгляд скарги по проекту №  728 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2.1.10. Розгляд скарги по проекту №  2149 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2.1.11. Розгляд скарги по проекту № 2147 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2.1.12. Розгляд скарги по проекту №  1677 (ГБ-4) Солом'янський р-н; л
2.1.13. Розгляд скарги по проекту №  467 (ГБ-3);
2.1.14. Розгляд скарги по проекту №  2227 (ГБ-4) Дніпровський р-н;
2.1.15. Розгляд скарги по проекту №  1957 (ГБ-4) Дніпровський р-н;
2.1.16. Розгляд скарги по проекту №  1603 (ГБ-4) Дніпровський р-н;
2.1.17. Розгляд скарги по проекту №  430 (ГБ-3) Дніпровський р-н;
2.1.18. Розгляд скарги по проекту № 526, 964 (ГБ-4), Дніпровський р-н;
2.1.19. Розгляд скарги по проекту №  2311 (ГБ-4) Дніпровський р-н;

2.2. Опрацювання та затвердження проекту інформаційної таблички (наклейки) 
щодо реалізованого проекту.
2.3. Інше.



РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:

1. По першому питанню порядку денного
Слухали: Головуючого Віталія Григоровича Селика, який відмітив присутніх членів 
Г ромадської бю дж етної комісії (ГБК), запропонував зафіксувати наявність кворуму та 
розпочати засідання ГБК.

*

2. Щодо регманету
Слухали: Віталія Григоровича Селика, який зазначив, що ще є зауваження та треба 
доопрацювати правки до регламенту ГБК, тому на разі не може затвердити регламент в цілому. 
Поставив на голосування, щоб ГБК працювала за прийнятим за основу регламентом на засіданні 
№1 ГБК.
Голосували:
і 5 -  «за»; і

0 -  «проти»;
1 -  «утримались»;
5 -  «не голосували»
Рішення прийнято.
Ухвалили: Проводити засідання №2 ГБК за прийнятим за основу регламентом на засіданні №1 
ГБК.

*
3. По другому питанню порядку денного
Слухали: Віталія Григоровича Селика, 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 та про 
наявність кворуму; ,
2. Затвердження порядку денного:
2 .1. Розгляд скарг по проектам громадського бюджету:
2.1.1. Розгляд скарги по проекту №471 (ГБ-2) Солом'янський р-н;
2.! .2. Розгляд скарги по проекту № 1699 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2.1.3. Розгляд скарги по проекту № 308 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2.1.4. Розгляд скарги по проекту № 771 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2.1.5. Розгляд скарги по проекту № 1077 (ГБ-4) Солом'янський р-н; А
2 .1.6. Розгляд скарги по проекту № 453 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2 .1.7. Розгляд скарги по проекту № 1230 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2 .1.8. Розгляд скарги по проекту № 459 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2.1.9. Розгляд скарги по проекту № 728 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2.1.10. Розгляд скарги по проекту № 2149 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2.1.11. Розгляд скарги по проекту № 2147 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2.1.12. Розгляд скарги по проекту № 1677 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2 .1. 13. Розгляд скарги по проекту № 467 (ГБ-3);
2.1.14. Розгляд скарги по проекту № 2227 (ГБ-4) Дніпровський р-н;
2.1.15. Розгляд скарги по проекту № 1957 (ГБ-4) Дніпровський р-н;
2.1.16. Розгляд скарги по проекту № 1603 (ГБ-4) Дніпровський р-н;
2.1.17. Розгляд скарги по проекту № 430 (ГБ-3) Дніпровський р-н;
2.1.18. Розгляд скарги по проекту № 526, 964 (ГБ-4), Дніпровський р-н;



2.1.19. Розгляд скарги по проекту № 2311 (ГБ-4) Дніпровський р-н;
2.2. Опрацювання та затвердження проекту інформаційної таблички (наклейки) щодо 
реалізованого проекту.
2.3. Інше.
Голосували:
14 — «за»;
0 -  «проти»;
1 -  «утримались»;
6 -  «не голосували»
Рішення прийнято.
Ухвалили: затвердити Порядок денний засідання у наступній послідовності:
1. Про склад учасників та їх уповноважених представників, які мають право голосу та про 
наявність кворуму;
2. Затвердження порядку денного:
2.1. Розгляд скарг по проектам громадського бюджету:
2.1.1. Розгляд скарги по проекту №471 (ГБ-2) Солом'янський р-н;
2.1.2. Розгляд скарги по проекту № 1699 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2.1.3. Розгляд скарги по проекту № 308 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2 .1.4. Розгляд скарги по проекту № 771 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2 .1.5. Розгляд скарги по проекту № 1077 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2.! .6. Розгляд скарги по проекту № 453 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2 .1.7. Розгляд скарги по проекту № 1230 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2.1.8. Розгляд скарги по проекту № 459 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2.1.9. Розгляд скарги по проекту № 728 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2.1.10. Розгляд скарги по проекту № 2149 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2 .1. 11. Розгляд скарги по проекту № 2147 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2. і . 12. Розгляд скарги по проекту № 1677 (ГБ-4) Солом'янський р-н;
2.1.13. Розгляд скарги по проекту № 467 (ГБ-3);
2 .1.14. Розгляд скарги по проекту № 2227 (ГБ-4) Дніпровський р-н;
2.1.15. Розгляд скарги по проекту № 1957 (ГБ-4) Дніпровський р-н;
2 .1 .16. Розгляд скарги по проекту № 1603 (ГБ-4) Дніпровський р-н;
2.1.17. Розгляд скарги по проекту № 430 (ГБ-3) Дніпровський р-н;
2.1.18. Розгляд скарги по проекту № 526. 964 (ГБ-4), Дніпровський р-н;
2.1.19. Розгляд скарги по проекту № 231 1 (ГБ-4) Дніпровський р-н;
2.2. Опрацювання та затвердження проекту інформаційної таблички (наклейки) щодо 
реалізованого проекту.
2.3. Інше. *

2. По першому підпункту першого пункту другому питанню порядку денного
Слухали: Наталія Мельничук - автора проекту № 471 ГБ2018, яка повідомила, що в ході 
реалізації її проекта в школі з’явилась табличка з тим, хто реалізує проект, але ні слова про ГБ. 
прохання розробити паспорт проекту ГБ. який наразі реалізується.
Слухали: Віталія Селика. який зазначив, що в п. 2.2 порядку денного ГБК буде розглядати проект 
інформаційної таблички (наклейки) щодо реалізованих проектів. л
Слухали: Сергія Олійника, який запропонував доручити МРГ надати макет таблички 
(інформаційної довідки), яка буде інформувати про те, що ведуться роботи по реалізації проектів 
ГБ, хто автор, скільки голосів набрав проект, хто є розподільником коштів, хто робить.



Слухали: Віталія Селика, який запропонував проголосувати за звернення до МРГ з проханням 
розробити та подати на затвердження ГБК макету таблички (інформаційної довідки), яка буде 
інформувати про те. що ведуться роботи по реалізації проектів ГБ, хто автор, скільки голосів 
набрав проект, хто є розподільником коштів, хто робить.
Голосували: 
і 4 -  «за»;
0 -  «проти»;
! — «утримались»;
6 -  «не голосували»

Рішення прийнято.
Ухвалили; Звернутись до МРГ з проханням розробити та подати на затвердження ГБК макету 
таблички (інформаційної довідки), яка буде інформувати проте, що ведуться роботи по реалізації 
проектів ГБ, хто автор, скільки голосів набрав проект, хто є розподільником коштів, хто робить. 
Слухали: Представника Управління освіти Солом’янського р-ну, яка повідомила свою позицію 
щодо реалізації проекту № 471 ГБ2018.
Слухали: Директора спеціалізованої школи №173, яка висловила свою позицію щодо реалізації 
проекту №471 ГБ2018.
Слухали: Миколай Гурін, який висловив свою позицію щодо скарги до проекту № 4 7 1 ГБ2018. 
Слухали: Геннадія Новікова ГО “Низова ініціатива”, який також висловив свою позицію щодо 
скарг и до проекту № 47) ГБ2018.
Слухали: Сергія Олійника, який висловив свою позицію щодо реалізації проекту № 471 ГБ2018.

3. По другому підпункту першого пункту другому питанню порядку денного
Слухали: Антона Пащенко - автора проекту №1699 ГБ2020. який повідомив, що проект було 
відхилено Департаментом молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). 
На нашу думку це відхилення необгрунтоване. По-перше, проект подавався за категорією 
"Освіта" у зв'язку з просвітницькою метою нашого проекту, проте був розглянутий 
Департаментом молоді га спорту, замість Департаменту освіту. По-друге, будівля дійсно входить 
до управління Міністерства освіти і науки України, проте в гарантійному листі адміністрація 
закладу вказала, що надасть доступ до приміщення і обладнання всім киянам безкоштовно та 
безперешкодно. По-третє, у пункті 4 стосовно реалізації проекту вказано, що наш проект 
спрямований на "надання послуг", проте в першу чергу коворкінг-простір передбачений для 
індивідуального і колективного розвитку громадян. Для цього необхідно забезпечити 
першочергові потреби (інтернет, комфортне приміщення тощо). Послуги у вигляді майстер- 
класів та лекцій є другорядними у цьому проекті і будуть реалізовуватися за можливості і за 
потреби відвідувачів.
Слухали: 1 іредставника Департаментом молоді та спорту (ДМС) виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА), яка зазначила, що реалізація проекту планується на території державної 
форми власності. Витрати за кошторисом суперечать вимогам наказу Міністерства молоді та 
спорту України від 03 березня 2016 року № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, 
проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері», та рішенню КМР від
31.01.2019 №4/6660 п.2. “Напрямки реалізації проектів (на території комунальної власності)”. 
Запропонувала для позитивного висновку зміну локації та передача на баланс Департаменту 
освіти.
Слухали: Геннадія Новікова, який висловив свою позицію щодо скарги до проекту 
№ 1699 ГБ2020. Як можливо цей проект реалізувати не порушуючи рішення КМР 
від 31.01.2019 №4/6660 п.2.



Слухали: Володимира Басовського ГО “Сонце для дітей”, який також висловив свою позицію 
щодо скарги до проекту № 1699 ГБ2020.
Слухали: Віталія Григоровича Селика. який також висловив свою позицію щодо скарги до 
проекту № 1699 ГБ2020.
Слухали: Миколу Гуріна ГО ‘‘Сонце для дітей”, який також висловив свою позицію щодо скарги 
до проекту № 1699 ГБ2020. »
Слухали; Віталія Селика, який запропонував проголосувати за підтримку проекту № 1699 
І 'Б2020 за умови передачі його на баланс Департаменту освіти(Палац дітей і юнацтва) та 
допустити до голосування.
Голосували:
9 -  «за»;
0 -  «проти»;
6 -  «утримались»; »
6 — «не голосували»
Рішений не прийнято.

4. По третьому підпункту першого пункту другому питанню порядку денного
Слухали: Каміллу Сторчак - автора проекту №308 ГБ2020. яка повідомила, шо проект було 
відхилено. Враховуючи необхідність та ефективність відданого проекту, а також вседоступність 
проекту (гарантійний лист прикріпленому файлі), просила членів ГБК здійснити перегляд даного 
рішення та допустити проект № 308 до голосування.
Слухали: Представника відділу молоді і спорту Солом’янської РДА. яка повідомила, що будівля 
університету, в якій планується здійснити реалізацію проекту знаходиться на балансі держави (є 
держмайном), що є перепоною прийняття даного проекту, бо розглядається лише комунальна 
власність, на якій можливо розгортання проектів.
Слухали: Михайла Лейченко Г'О “Ліга інтернів”, який висловив свою позицію щодо скарги до
проекту № 308 ГБ2020. 4
Слухали: Віталія Григоровича Селика. який також висловив свою позицію щодо скарги до
проекту № 308 ГБ2020.
Слухали: Геннадія Новікова, який висловив свою позицію щодо скарги до проекту 
№ 308 ГБ2020. Як можливо цей проект реалізувати не порушуючи рішення КМР від 31.01.2019 
№4/6660 п.2. Запропонував передати проект на розгляд до Департаменту освіти.
Слухали: Представника Департаментом молоді та спорту (ДМС) виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА). яка висловила свою позицію щодо скарги до проекту № 308 ГБ20^0. 
Слухали: Оломуцьку Вікторію, яка заявила конфлікт інтересів, гак як знаходиться в команді 
цього проекту, тому не зможе голосувати.
Слухали: Віталія Селика, який запропонував проголосувати за підтримку проекту № 1699 
ГБ2020 та допустити до голосування.
Голосували:
0 -  «за»;
З — «проти»; і
12 -  «утримались»;
6 -  «не голосували»
Рішення не прийнято.

5. По четвертому підпункту першого пункту другому питанню порядку денного
Слухали: Євгенія Книш а - автора проекту №771 ГБ2020, який повідомив, що проект оуло 

відхилено.



Слухали: Представника відділу молоді і спорту Солом'янської РДА, яка висловила свою позицію 
щодо скарги до проекту №771 ГБ2020.
Слухали: Геннадія Новікова, який висловив свою позицію щодо скарги до проекту № 771 
ГБ2020. Також попросив команду КПІ проголосити о конфлікті інтересів при голосуванні за цю 
скаргу. *
Слухали: Валентину Гайдаш ГО “Низова ініціатива”, яка висловила свою позицію щодо скарги 
до проекту № 771 ГБ2020. Також заявила о конфлікті-інтересів так, як знаходиться в команді 
КПІ, тому не зможе голосувати по цій скарзі.
Слухали: Ярослава Гордієнко ГО "Електроніка України", який висловив свою позицію щодо 
скарги до проекту № 771 ГБ2020. Також заявив о конфлікті-інтересів так, як знаходиться в 
команді КПІ, тому не зможе голосувати по цій скарзі.
Слухали: Михайла Лейченко ГО "Ліга інтернів", який висловив свою позицію щодо скарги до 
проекту № 771 ГБ2020.
Слухали: Володимира Басовського ГО “Сонце для дітей", який також висловив свою позицію 
щодо скарги до проекту № 771 ГБ2020.
Слухали: Миколу Гуріна ГО “Сонце для дітей", який також висловив свою позицію щодо скарги 
до проекту № 771 ГБ2020.
Слухали: Олега Альохіна ГО “Українська асоціація студентів”, який також висловив свою 
позицію щодо скарги до проекту № 771 ГБ2020. Також заявив о конфлікті-інтересів так, «як 
знаходиться в команді КПІ, тому не зможе голосувати по цій скарзі.
Слухали: Івана Ніколєнко ГО “Фундація ДЕЮРЕ". який також висловив свою позицію щодо 
скарги до проекту № 771 ГБ2020. Та заявив о конфлікті-інтересів так, як знаходиться в команді 
КПІ. тому не зможе голосувати по цій скарзі.
Слухали: Анну Боришкевич ГО “ЛП Лепорт”, яка також заявила о конфлікті-інтересів так. як 
знаходиться в команді КПІ, тому не зможе голосувати по цій скарзі.
Слухали: Віталія Селика. який запропонував проголосувати за підтримку проекту № 771 ГБ2020 
за умови передачі його на баланс Департаменту освіти, (Палац дітей і юнацтва) та допустити до 
голосування.
Голосували:
6 -  «за»;
0 -  «проти»;
5 -  «утримались»;
10 -  «не голосували» ,
Рішення не прийнято.

6. По п'ятому підпункту першого пункту другому питанню порядку денного
Слухали: Івана Пономаренко - автора проекту №1077 ГБ2020, який повідомив, що проект було 
відхиллено. Іакож надав ГБК гарантійний лист від проректора з наукової роботи НТУУ КПІ 
ім. Сікорського щодо сприянню в реалізації та загальнодоступності цього проекту.
Слухали: Представника відділу молоді і спорту Солом'янської РДА, яка висловила свою позицію 
щодо скарги до проекту №1077 ГБ2020.
Слухали: Михайла Лейченко ГО “Ліга інтернів", який висловив свою позицію щодо скарги до 
проекту № 1077 ГБ2020.
Слухали: Анну Боришкевич Г’0  “ЛП Лепорт”. яка висловила свою позицію щодо скарги до 
проекту № 1077 ГБ2020. Також заявила о конфлікті-інтересів так, як знаходиться в команді КПІ, 
тому не зможе голосувати по цій скарзі.



Слухали: Валентину Гайдаш ГО "Низова ініціатива”, яка висловила також свою позицію щодо 
скарги до проекту № 1077 ГБ2020. Та заявила о конфлікгі-інтересів так, як знаходиться в команді 
КІН, тому не зможе голосувати по цій скарзі.
Слухали: Геннадія Новікова, який висловив свою позицію щодо скарги до проекту № 1077 
І Б2020. Також запропонував перенести розгляд аналогічних скарг по проектам від ВУЗів на інше
засідання.
Слухали: Сергія Олійника, який висловив свою позицію щодо скарги до проекту № 1077 ГБ2020. 
Слухали: Володимира Басовського, який також висловив свою позицію щодо скарги до проекту 
№ 1077 ГБ2020.
Слухали: Владислава Самойленко ГО "Асоціація велосипедистів Києва", який також висловив 
свою позицію щодо скарги до проекту № 1077 ГБ2020.
Слухали: Івана Пономаренко - автора проекту, запропонував перенести розгляд його скарги на 
наступне засідання, даби доопрацювати її.
Слухали: Віталія Селика, який запропонував проголосувати перенесення розгляду скарги по 
проекту № 1077 ГБ2020 на інше засідання. *
Голосували:
10 -  «за»;
0 -• «проти»;
6 -  «утримались»;
5 -  «не голосували»
Рішення не прийнято.
Слухали: Віталія Селика, який запропонував проголосувати за підтримку проекту № 1077 
ГБ2020 за умови передачі його на баланс Департаменту освіти(Палац дітей і юнацтва) га 
допустити до голосування.
Голосували:
7 -  «за»;
0 -  «проти»;
4 -  «утримались»;
10 -  «не голосували» >
Рішення не прийнято.

7. По шостому підпункту першого пункту другому питанню порядку денного
Слухали: Представника проекту №453 ГБ2020. який повідомив, що проект було відхиллено. 
Слухали: Представника відділу молоді і спорту Солом'янської РДА. яка висловила свою позицію 
щодо скарги до проекту №453 ГБ2020.
Слухали: Ярослава Гордієнко ГО "Електроніка України", який висловив свою позицію щодо 
скарги до проекту № 453 ГБ2020.
Слухали: Валентину Гайдаш ГО “Низова ініціатива”, яка висловила також свою позицію щодо 
скарги до проекту № 453 ГБ2020.
Слухали: Дмитра Щебеткжа ГО “Доступно.ЮА"‘. яка висловив також свою позицію щодо 
скарги до проекту № 453 ГБ2020.
Слухали: Анну Боришкевич, яка висловила свою позицію щодо скарги до проекту № 453
ГБ2020.
Слухали: Віталія Селика, який запропонував проголосувати за підтримку проекту № 453 ГБ2020 
за умови передачі його на баланс Департаменту освіти, (Палац дітей і юнацтва) та допустити до 
голосування.



Голосували:
6 -  «за»;
0 — «проти»;
4 — «утримались»;
1 і -  «не голосували»
Рішення не прийнято.

8. Слухали: Віталія Селика, який запропонував перенести розгляд скарги по проекту № 1957 з 
п'ятнадцятого підпункту першого пункту другому питанню порядку денного на сьомий підпункт 
першого пункту другому питанню порядку денного.
Голосували:
12 -  «за»;
0 -  «проти»;
2 -  «утримались»;
7 -  «не голосували»
Рішення прийнято.
Ухвалили: Перенести розгляд скарги по проекту № 1957 з п’ятнадцятого підпункту першого 
пункту друг ому питанню порядку денного на сьомий підпункт першого пункту другому питанню 
порядку денного.

9. По п’ятнадцятому підпункту першого пункту другому питанню порядку денного
Слухали: Ольгу Пилянкевич - автора проекту' №1957 ГБ2020, яка повідомила, що проект було 
відхиллено.
Слухали: Представника КП “Плесо”, який висловив свою позицію щодо скарги до проекту 
№ 1957 ГБ2020. Запропонував реалізацію проекту, влаштування школи водних видів спорту на 
Лівому Березі в зоні відпочинку біля озеру Сонечне Дарницький р-н.
Слухали: Михайла Лейченко ГО "Ліга інтернів”, який висловив свою позицію щодо скарги до 
проекту № 1957 ГБ2020.
Слухали: Володимира Басовського, який також висловив свою позицію щодо скарги до проекту 
№ 1957 ГБ2020.
Слухали: Галину Іванову - представник проекту №1957 ГБ2020, яка висловила свою позицію 
щодо скарги до проекту № 1957 ГБ2020.
Слухали: Віталія Селика, який запропонував проголосувати за підтримку проекту № 1957 
ГБ2020 та допустити до голосування.
Голосували:
16 -  «за»;
0 — «проти»;
1 -  «утримались»;
4 -  «не голосували»
Рішення прийнято.
У хвалили: Підтримати проект № 1957 ГБ2020 та допустити до голосування.

10. По чотирнадцятому підпункту першого пункту другому питанню порядку денного
Слухали: Ольгу Пилянкевич - автора проекту №2227 ГБ2020, яка повідомила, що проект було 
відхиллено.
Слухали: Представника КП “Плесо”, який висловив свою позицію щодо скарги до проекту 
№ 2227 ГБ2020.



Слухали: Володимира Басовського. який також висловив свою позицію щодо скарги до проекту 
№ 2227 ГБ2020. *
Слухали: Віталія Селика, який запропонував проголосувати за підтримку проекту № 2227 
ГБ2020 га допустити до голосування.
Голосували:
14 -  «за»:
0 -  «проти»;
3 -  «утримались»;
4 — «не голосували»
Рішення прийнято.
Ухвалили: 1 Іідтримати проект № 2227 ГБ2020 та допустити до голосування.

11. Слухали: Віталія Селика. який запропонував наразі розглянути скаргу по проекту № 467 
ГБ20І9.
Голосували:
!З -  «за»;

*
0 -  «проти»;
З — «утримались»;
5 -  «не голосували»
Рішення прийнято.
Ухвалили: Розглянути скаргу по проекту № 467 ГБ2019.

12. Гіо тринадцятому підпункту першого пункту другому питанню порядку денного
Слухали: Олену Іванівна - автора проекту №467 ГБ2019. яка повідомила щодо ходу реалізації її 
проекту.
Слухали: Володимира Басовського. який також висловив свою позицію щодо скарги до проекту 
№467 ГБ20І9.
Слухали: Представника Служби у справах дітей та сім'ї КМДА, яка висловила свою позицію 
щодо скарги до проекту №467 ГБ2019.
Слухали: Представника КМПЦ для ВІЛ інфікованих дітей та молоді, яка висловила свою 
позицію щодо скарги до проекту №467 ГБ2019.
Слухали: Сергія Олійника, який висловив свою позицію щодо скарги до проекту № 467 ГБ2019. 
Слухали: Віталія Селика, який запропонував проголосувати за відхилення скарги по проекту 
№467 ГБ2019.
Голосували:
1 5 -  «за»;
0 — «проти»;
1 - «утримались»; '
5 - -«не голосували»
Рішення прийнято.
Ухвалили: Відхилити скаргу по проекту №467 ГБ2018.

13. Слухали: Віталія Селика, який запропонував наразі розглянути скарги до проектів № 1603 
ГБ 2020, № 430 ГБ2019, №526 ГБ 2020. №964 ГБ 2020, №2311 ГБ 2020. л



Голосували:
14 -  «за»;
0 -  «проти»;
3 — «утримались»;
4 -  «не голосували»
Рішення прийнято.
Ухвалили: Розглянути скарги до проектів № 1603 ГБ 2020. № 430 ГБ2019, №526 ГБ 2020, №964
1 Б 2020, №2311 ГБ 2020.

14. По шістнадцятому підпункту першого пункту другому питанню порядку денного
Слухали: Ольгу Пилянкевич - автора проекту №1603 ГБ2020, яка повідомила, що проект було 
відхиллено. Та надала комісії витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку в 
якому зазначено, що право власності закріплено комунальною влаенісністю.
Слухали: Представника управління ЖКГ Дніпровського р-ну, який висловила свою позицію 
щодо скарги до проекту №1603 ГБ2020. Також надала комісії витяг з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку в якому зазначено, що право власності закріплено за приватною 
формою власності.
Слухали: Михайла Лейченко, який висловив свою позицію щодо скарги до проекту № 1603 
1 Б2020.
Слухали: Володимира Басовського, який також висловив свою позицію щодо скарги до проекту 
№ 1603 ГБ2020.
Слухали: Сергія Олійника, який висловив свою позицію щодо скарги до проекту № 1603 ГБ2020. 
Та запропонував підтримати проект за умови звернення до МРГ щодо надання документів 
підтверджуючі, що даний проект буде реалізовано на комунальній власності.
Слухали: Віталія Селика, який запропонував проголосувати за підтримку проекту № 1603 
ГБ2020 за умови звернення до МРГ щодо надання документів підтверджуючі, що даний проект 
буде реалізовано на комунальній власності, при наданні цих документів проект допустити до 
голосування.
Голосували:
15 -  «за»; 1
0 -  «проти»;
1 -  «утримались»;
5 -  «не голосували»
Рішення прийнято.
У хвалили: Підтримати проект № 1603 ГБ2020 за умови звернення до МРГ щодо надання 
документів підтверджуючі, що даний проект буде реалізовано на комунальній власності, при 
наданні цих документів проект допустити до голосування.

15. ТІо вісімнадцятому підпункту першого пункту другому питанню порядку денного
Слухали: Тетяну Фесенко - автора проекту №526, 964 ГБ2020, яка повідомила, що проекти було 
відхиллено.
Слухали: Сергія Олійника, який висловив свою позицію щодо скарги до проекту № 526. 964 
ГБ2020.
Слухали: Представника управління ЖКГ Дніпровського р-ну. яка висловила свою позицію щодо 
скарги до проекту №526, 964 ГБ2020.
Слухали: Віталія Селика, який запропонував проголосувати за відхилення скарги по проекту 
№526. 964 ГБ2020.

4



Голосували:
12 —«за»;
1 — «проти»;
4 -  «утримались»;
4 -  «не г олосували»
Рішення прийнято.
Ухвалили: Відхилити скаргу по проекту № 526,964 ГБ2020.

1 6. По сімнадцятому підпункту першого пункту другому питанню порядку денного
Слухали: Представника управління будівництва Дніпровської РДА, яка висловила свою
позицію щодо скарги до проекту №430 ГБ2019.
Слухали: Віталія Селика, який запропонував проголосувати за відхилення скарги по проекту 
№430 ГБ2019.
Голосували:
!5 -  «за»;
0 -  «проти»;
2 -  «утримались»;
4 -  «не голосували»
Рішення прийнято.
Ухвалили: Відхилити скаргу по проекту №430 ГБ20І9.

\1. По дев’ятнадцятому підпункту першого пункту другому питанню порядку денного
Слухали: Представника управління ЖКГ Дніпровського р-ну, яка висловила свою позицію щодо 
скарги до проекту №23 11 ГБ2020.
Слухали: Михайла Лейченко, який висловив свою позицію щодо скарги до проекту № 2311 
ГБ2020.
Слухали: Сергія Олійника, який висловив свою позицію щодо скарги до проекту № 2311 ГБ2020. 
Слухали: Віталія Селика, який запропонував проголосувати за відхилення скарги по проекту 
№2311 ГБ2020.
Голосували: *
12 -  «за»;
! -  «проти»;
4 -  «утримались»;
4 — «не голосували»
Рішення прийнято.
Ухвалили: Відхилити скаргу по проекту № 2311 ГБ2020.

г

18. Віталія Селика. який запропонував наразі розглянути другий пункт другого питання порядку 
денного.
Голосували:
12 -  «за»;
0 — «проти»;
3 -  «утримались»;
6 — «не голосували» *
Рішення прийнято.
У хвалили: Наразі розглянути другий пункт другого питання порядку денного.



19. По другому пункту другому питання порядку денного
Слухали: Анну Боришкевич, яка висловила свою позицію стосовно проекту інформаційної 
таблички (наклейки) щодо реалізованого проекту.
Слухали: Сергія Олійника, який висловив свою позицію стосовно проекту інформаційної 
таблички (наклейки) щодо реалізованого проекту.
Слухали: Вадима Денисенко ГО "Асоціація велосипедистів Києва", який висловив свою позицію 
стосовно проекту інформаційної таблички (наклейки) щодо реалізованого проекту.
Слухали: Віталія Селика, який запропонував проголосувати за доопрацювання проекту 
інформаційної таблички (наклейки) щодо реалізованого проекту та розробки паспорту 
(інформації) щодо проектів, які наразі реалізуються. Та взяти на це 2 тижні.
Голосували:
1 2 -  «за»;
0 -  «проти»;
2 -  «утримались»;
7 -  «не голосували»
Рішення прийнято.
Ухвалили: Доопрацювати проект інформаційної таблички (наклейки) щодо реалізованого 
проекту та розробити паспорт (інформацію) щодо проектів, які наразі реалізуються. Термін - 2 
тижні.
Головуючий Віталій Селик оголосив перерву у засіданні до 11 квітня.

11.04.2019 15:00 Продовження Другого засідання ГБК третього скликання

20. Слухали: Вікторію Оломуцьку, секретаря ГБК, яка повідомила, що згідно діючому 
Регламенту ГБКЗ п. 22 “ Уразі 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.", тому далі засідання буде вести секретар 
ГБК. Вона зафіксувала наявність кворуму та продовжила засідання. Секретар ГБК оголосила, що 
згідно порядку денного засідання №2 залишилось розглянути скарги до проектів: 459, 1230.2149, 
2147. 728. 1677 ГБ2020. в зв'язку з тим, що на даний момент немає чіткої відповіді щодо 
механізму реалізації університетських проектів, запропонувала проголосувати за те, щоб 
перенести розгляд скарг по цим проектам до моменту офіційного роз'яснення цієї ситуації від 
МРГ.
Слухали: Геннадія Новікова ГО “Низова ініціатива", який заявив о конфлікті-інтересів так, як 
знаходиться в команді КПІ. тому не зможе голосувати по цьому питанню. Також запропонував 
ГБК звернутись до МРГ з проханням: роз'яснити щодо допуску проектів, реалізація яких 
планується на території з державною формою власності, із суперечливою формою власності 
(комунальна/державна, комунальна/приватна) або територія не закріплена за жодним КГІ району, 
враховуючи невизначеність в Положенні та наявний вже досвід реалізації минулих років та для 
таких проектів розробити відповідний порядок допуску та механізм реалізації.
Слухали: Івана Ніколєнко ГО “Фундація ДЕІОРЕ”. який також заявив о конфлікті-інтересів так. 
як знаходиться в команді КПІ. тому не зможе голосувати по цьому питанню. 
Слухали: Костянтина Рейнштейн-Горбунова ГО "ЛП Лепорт”, яка також заявила о конфлікті- 
інтересів так, як знаходиться в команді КПІ, тому не зможе голосувати по цьому питанню. 
Слухали: Вікторію Оломуцьку, яка запропонувала проголосувати за звернення до МРГ з 
проханням: роз’яснити щодо допуску проектів, реалізація яких планується на території з 
державною формою власності, із суперечливою формою власності (комунальна/державна, 
комунальна/приватна) або не закріплена за жодним КГІ району, враховуючи невизначеність в



Положенні та наявний вже досвід реалізації минулих років та для таких проектів розробити 
відповідний порядок допуску та механізм реалізації.
Голосували: *
15 -  «за»;
0 — «проти»;
1 -  «утримались»;
5 -  «не голосували»
Рішення прийнято.
Ухвалили: Звернутись до МРГ з проханням: роз’яснити щодо допуску проектів, реалізація яких 
планується на території з державною формою власності, із суперечливою формою власності 
(комунальна/державна, комунальна/приватна) або територія не закріплена за жодним КІІ району, 
враховуючи невизначеність в Положенні та наявний вже досвід реалізації минулих років га для 
таких проектів розробити відповідний порядок допуску та механізм реалізації.
Слухали: Володимира Басовського. який зазначив, що він письмово докладе до протоколу 
особисту думку стосовно розгляду цих скарг.
Слухали: Вікторію Оломуцьку. яка запропонувала проголосувати перенести розгляд скарг по 
проектам № 459, 1230, 2149, 2147, 728, 1677 ГБ2020 до моменту офіційного роз'яснення цієї 
ситуації від МРГ.
Голосували:
11 -  «за»;
0 -  «проти»;
2 -  «утримались»;
8 -  «не голосували»
Рішення прийнято. І

21. По третьему пункту другому питанню порядку денному
Слухали: Вікторію Оломуцьку, яка запропонувала обрати Головуючим наступного засідання

Слухали: Івана Ніколенко, який запропонував свою кандидатуру.
Слухали: Вікторію Оломуцьку, яка запропонувала проголосувати за кандидатуру обрати 
Головуючим наступного засідання ГБК Івана Ніколенко ГО “Фундація ДЕЮРІр”. 
Голосували:
16 -  «за»:
0 -  «проти»;
1 -  «утримались»;
4 -  «не голосували»
Рішення прийнято.

ГБК.

Секретар засідання

Головуючий засідання Селик Віталій

Оломуцька Вікторія
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