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Засідання Громадської бюджетної комісії міста Києва 
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г

Київ, вул. Хрещатик, 36 
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Присутні з правом голосу:

1. БО "Благодійний фонд "Галера"" Губенков Федір М иколайович *■

2. ГО Спілка матерів "Сонячний промінь" Лузан Олексій Сергійович

3. БО "Благодійний Фонд "Зорепад Надій" Сергіїв Олександр Олександрович

4. ГО "Успішні люди" Олійник Сергій Ярославович

5. ГО "Сонце для Дітей" Басовський Володимир Олександрович

6. ВМ ГО "Фундація Регіональних Ініціатив" Ситник Ігор Сегійович

7. ГО "Асоціація велосипедистів Києва" Брик Яна Андріївна

8. ГО "Ф ундація ДЕЮ РЕ" Ніколєнко Іван Васильович

9. БО «Освітній БФ колежу Сухомлинського М акарчук Катерина Ігорівна

10. ГО "Діло молоді" Атамчук Олена Валеріївна

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

12. ГО "Українська асоціація студентів" Єрофсев Андрій Сергійович

13. ГО «Н изова ініціатива» ІІовіков Геннадій Борисович

14. ГО "Смарт Сіті Хаб" Оломуцька Вікторія Геннадіївна

15. ГО "Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан" Сметаніна М арія О лександрівна

16. ГО "Електроніка України" Гордієнко Ярослав Олександрович
г

17. ГО "Літературна платформа ЛЕПОРТ" Рейнштейн-Горбунов Костянтин
Костянтинович

18. ГО «Доступно.Ю А» Заєць Денис Станіславович

19. ГО "Ліга інтернів" Лейченко М ихайло Ю рійович

20. ГО "Українська академія лідерства" М едведєв О лександр Олександрович

21. Н СО У  "Пласт"
£

Андрійчук Станіслав

Реєстр присутніх, які беруть участь в засіданні (додасться)



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
Засідання Громадської бюджетної комісії Києва

третього скликання

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

15:00 год. 11 квітня 2019 року №3

1. П ро  ск л ад  у ч асн и к ів  та  їх  у п о в н о важ ен и х  п редставн и к ів , які м аю ть  п раво  голосу  
та  про н аявн ість  кворум у;

г

2. З атвер д ж ен н я  п о р яд ку  ден н ого :

2 .1 . Р о згл яд  скар г  по проектам  гр ом ад ського  бю дж ету:

2 .1 .1 . Р о згл яд  скарги  по п роекту  №  244 ГБ 2020;
2 .1 .2 . Р о згл яд  скарги  по проекту  №  1525 ГБ  2020:
2 .1 .3 . Р озгляд  скарги  по проекту  №  452  ГБ 2018;
2 .1 .4 . Р озгляд  скарги  по проекту  №  733 ГБ  2020;
2 .1 .5 . Р о згл яд  скарги  по п р о ек ту  №  1247 ГБ  2020;

2.2. Інше.



РО ЗГЛ ЯД ПИТАНЬ:
1. По перш ому питанню порядку денного
Слухали: Н іколєнко Івана Васильовича, який відмітив присутніх членів Громадської 
бю джетної комісії (ГБК), запропонував зафіксувати наявність кворуму та розпочати . 
засідання ГБК.

2. По другому питанню порядку денного
Слухали: Н іколєнко Івана Васильовича, який запропонував затвердити П орядок денний 
засідання у наступній послідовності:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
Засідання Громадської бю джетної комісії

1. 1 Іро 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 №  244 ГБ 2020;
2.1.2. Розгляд скарги по проекту №  1525 ГБ 2020;
2.1.3. Розгляд скарги по проекту №  452 ГБ 2018;
2.1.4. Розгляд скарги по проекту №  733 ГБ 2020;
2.1.5. Розгляд скарги по проекту №  1247 ГБ 2020:

2.2. Інше.
Голосували:
15 -  «за»;
0 -  «проти»;
1 — «утримались»;
5 -  «не голосували»
Ріш ення прийнято.
Ухвалили: затвердити Порядок денний засідання у наступній послідовності:
2. Затвердження порядку денного:
2.1. Розгляд скарг по проектам громадського бюджету:

2.1.1. Розгляд скарги по проекту №  244 ГБ 2020; .*■
2.1.2. Розгляд скарги по проекту №  1525 ГБ 2020;
2.1.3. Розгляд скарги по проекту №  452 ГБ 2018;
2.1.4. Розгляд скарги по проекту №  733 ГБ 2020;
2.1.5. Розгляд скарги по проекту №  1247 Г’Б 2020;

2.2. Інше.

2. По перш ому підпункту першого пункту другому питанню порядку денного
Слухали: Вікторію  М орфлюк-Щ ур - автора проекту №  244 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 за КМ ДА, а право 
постійного користування земельною ділянкою  передано М іністерству оборони України 
Головне Управління розвідки.
Слухали: П редставника Голосіївської РДА, яка повідомила, що проект цікавий та
потрібний, але реалізація проекту № 244 ГБ2020 планується на землях держ авної фбрми
власності, тому і було надано негативний висновок.



Слухали: Геннадія Новікова, який запропонував перенести розгляд цієї скарги на інше 
засідання ГБК, після того, як ГБК отримує від М РГ роз’яснення щодо допуску та механізм 
реалізації проектів державної форми власності / суперечних проектів.
Слухали: Н іколєнко Івана Васильовича, який запропонував членам ГБК проголосувати за 
те. щоб скаргу по проекту № 244 ГБ2020 включити до списку тих, щодо яких буде створено 
звернення до М РГ з проханням роз'яснити механізм реалізації проектів держ авної форми 
власності 
Голосували:
15 -« з а » ;
0 -  «проти»;
1 -  «утримались»;
5 -  «не голосували»
Ріш ення прийнято.
Ухвалили: Перенести розгляд цієї скарги на інше засідання ГБК, включити цей проект до 
списку тих, щ одо яких буде створено звернення до М РГ з проханням роз'яснити механізм 
реалізації проектів держ авної форми власності.

3. По другом у підпункту перш ого пункту другому питанню порядку денного
Слухали: Андрія М иколайовича Згардан - автора проекту № 1525 ГБ2020, який повідомив, 
що проект був відхилений. Він частково згоден з висновками експертизи та готовий проект 
допрацю вати.
Слухали: Представника Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
Солом 'янського р-ну, яка повідомила свою позицію щодо цього питання.
Слухали: Володимира Басовського. який висловив свою позицію щодо цієї скарги. 
Слухали: Геннадія Новікова, який висловив також свою позицію щодо цієї скарги. 
Слухали: М аксима Глухова. який розповів, що наразі в місті реалізовується програма Мера 
Києва "П ідземний смітник” . Смітники можна облаш тувати в рамках цієї програми. 
Слухали: Ірину Василівну Крезуб, яка висловила також свою позицію щ одо цієї скарги. 
Слухали: Н іколєнко Івана Васильовича, який запропонував членам ГБК проголосувати за 
те, щоб допустити проект до голосування за умови доопрацювання проекту разом з 
розпорядником бю джетних коштів.
Голосували:
17 -  «за»;
0 -  «проти»;
1 -  «утримались»;
З -  «не голосували»
Рішення прийнято.
Ухвалили: Допустити до голосування проект №  1525 ГБ2020 за умови доопрацю вання 
проекту разом з розпорядником бюджетних коштів,

4. По третьому підпункту перш ого пункту другому питанню порядку денного
Слухали: М аксима Васильовича Владимирова - автора проекту № 452 ГБ2018
"РУСА Н ІВКА  - ЗЕЛЕНИЙ ОСТРІВ”, який повідомив, що проект вважається таким, що 
реалізовано, але насправді КП ;‘П лесо” виконазо роботи неякісно.



Слухали: П редставника КП «Плесо», який заперечував висунуті звинувачення автора 
проекту № 452 ГБ2018. Зауважив що до ЗО квітня 2019 відбудеться комісія, яка ухвалить 
рішення щ одо реалізації цього проекту.
Слухали: Ніколєнко Івана Васильовича, який висловив свою позицію щодо цієї скарги. 
Слухали: Геннадія Новікова, який висловив також свою позицію щодо цієї скарги. 
Слухали: Володимира Басовського, який запропонував поставити на голосування 
звернутися до КГІ “ГІЛЕСО" надати звіт щодо реалізацію цього проекту.
Слухали: Н іколєнко Івана Васильовича, який запропонував членам ГБК проголосувати за 
те, щоб звернутися з вимогою до К1І «Плесо» отримати звіт щодо реалізації, а також 
супутню документацію  щодо проекту № 452 ГБ2018. *
Голосували:
17 -  «за»;
0 -  «проти»;
1 -  «утримались»;
З -  «не голосували»
Рішення прийнято.
Ухвалили: Звернутися з вимогою до КГІ «Плесо» отримати звіт щ одо реалізації № 452 
ГБ2018.

5. По четвертому підпункту перш ого пункту другому питанню порядку денного
Слухали: Євгена Володимировича Костю ка - автора проекту №733 ГБ2020, який
повідомив, що проект було відхиллено, через те, що реалізація запланована на державній 
власності. Євген запропонував перенести розгляд скарги по своєму проекту на .інше 
засідання ГБК та включити цей проект до списку тих. щодо яких буде створено звернення 
до М РГ з проханням роз'яснити механізм реалізації проектів державної форми власності. 
Слухали: П редставника Департаменти освіти і науки виконавчого органу Київської міської 
ради (К иївської м іської державної адміністрації), яка підтримала пропозицію  автора проекту 
№ 733 ГБ2020.
Слухали: Н іколєнко Івана Васильовича, який запропонував членам ГБК проголосувати за 
те, щоб розгляд скарги по проекту №733 ГБ2020 перенести на інше засідання ГБК та 
включити цей проект до списку тих, щодо яких буде створено звернення до М РІ’ з 
проханням роз'яснити механізм реалізації проектів державної форми власності. 
Голосували:
16 -  «за»:
0 -  «проти»;
1 -  «утримались»;
4 -  «не голосували»
Рішення прийнято.
Ухвалили: П еренести розгляд цієї скарги на інше засідання ГБК та включити цей проект до 
списку тих, щодо яких буде створено звернення до М РГ з проханням роз'яснити механізм 
реалізації проектів державної форми власноеті.

6. По п ’ятому підпункту перш ого пункту другому питанню порядку денного
С лухали : Володимира Басовського - з команди Еворанк проекту № 1247 ГБ2020. який 
розповів, що реалізація проекту планується в різних районах міста Києва. Також надав ГБК



два гарантійних листа від керівників шкіл № 274, 38; звернувся до ГБК з проханням змінити 
локалізації проекту з районного на загальноміський.
Слухали: Геннадія Новікова, який висловив свою позицію щодо цієї скарги.
Слухали: О ломуцьку Вікторію, яка висловила свою позицію щодо цієї скарги.
Слухали: М ихайло Ю рійовича Лейченко, який висловив свою позицію щодо цієї скарги. 
Слухали: П редставника РРГ Ш евченківського р-ну, який висловив свою позицію щодо цієї
скарги.

Слухали: Н іколєнко Івана Васильовича, який висловив свою позицію щодо цієї скарги. 
Слухали: П редставника МРГ, яка прокоментувала рішення МРГ щодо визначення даного 
проекту районним.
Слухали: Ірину Василівну Крезуб, яка висловила також свою позицію щодо цієї скарги. 
Слухали: Ніколєнко Івана Васильовича, який запропонував членам ГБК проголосувати за 
ге. щоб попросити М РГ дати роз'яснення ГБК стосовно повноважень ГБК при розгляді 
скарги прийняти рішення щодо визнання проект № 1247 ГБК2020 районним чи 
загальноміським.
Голосували:
11 -  «за»;
0 -  «проти»;

4 -  «утримались»;
6 -  «не голосували»
Ріш ення прийнято.
Ухвалили: звернутися до М РГ за роз'ясненнями стосовно повноважень ГБК при розгляді 
скарги щ одо визнання проекту №  1247 ГБК2020 районним чи загальноміським.

6. По другом у пункту другому питанню порядку денного
Слухали: Оломуцьку Вікторію, яка запропонувала вибрати головую чого на наступне 
засідання.
Слухали: Геннадія Новікова. який запропонував обрати головую чого на початку 
слідую чого засідання ГБК.
Слухали: Н іколєнко Івана Васильовича, який запропонував членам ГБК проголосувати за 
т е .  щоб обрати г о л о в у ю ч о г о  на початку слідую чого засідання ГБК.
Голосували:
16 -  «за»;
0 -  «проти»;
1 -  «утримались»;
4 -  «не голосували»
Ріш ення прийнято.
Ухвалили: Обрати головуючого на початку слідуючого засідання ГБК.

Секретар засідання

Головуючий засідання

Оломуцька Вікторія

Ніколєнко Іван


