
ПРОТОКОЛ  
Засідання Громадської бюджетної комісії міста Києва 

третього скликання

Київ, вул. Хрещатик, 36 
(10 поверх, каб. 1017)
15:00 і од. 18 квітня 2019 року № 4

Присутні з правом голосу:

1. БО "Благодійний фонд "Галера"" Губенков Федір Миколайович

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. ВМГО "Фундація Регіональних Ініціатив" Селик Віталій Григорович

7. Т’О "Асоціація велосипедистів Києва" Брик Яна Андріївна

8. ГО "Фундація ДЕЮРЕ" Ніколєнко Іван Васильович

9. БО «Освітній БФ колежу Сухомлинського Кузнєцов Петро Борисович »

10. ГО "Діло молоді"
.

Атамчук Олена Валеріївна

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

12. ГО "Українська асоціація студентів" Єроф(єв Андрій Сергійович

13. ГО «ІІизова ініціатива» Гайдаш Валентина Денисівна

14. ГО "Смарт Сіті Хаб" Оломуцька Вікторія Геннадіївна

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

16. ГО "Електроніка України" Гордієнко Ярослав Олександрович

17. ГО "Літературна платформа ЛЕЇ ЮРТ" Рейнштейн-Горбунов Костянтин
Костянтинович

18. ГО «Доступно.ЮА» Заєць Денис Станіславович »

19. ГО "Ліга інтернів" Лейченко Михайло Юрійович

20. ГО "Українська академія лідерства" Медведєв Олександр Олександрович

21. НСОУ "Пласт" Осипчук Дмитро Борисович

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 №4

1. Про склад учасників та їх уповноважених представників, які мають право голосу 
та про наявність кворуму;

2. Затвердження порядку денного:
2.1. Обрання нового головуючого на сьогоднішнє засідання ГБК.
2.2. Розгляд скарг по проектам громадського бюджету:

2.2.1. Розгляд скарги по проекту № 406 ГБ 2020;
2.2.2. Розгляд скарги по проекту № 2228 ГБ 2020;
2.2.3. Розгляд скарги по проекту № 2235 ГБ 2020.

2.3. Щодо розгляду проекту плану заходів з проведення
інформаційно-просвітницької кампанії ГБ та його погодження (згідно и. 8 ч. 11 
стаття 6 "Положення про ГБ")

2.4. Щ одо набору всіх видів промоційних матеріалів для команд, у тому числі на 
ГБ-4 та пам'ятні знаки; паспорти проектів, які реалізуються; таблички для 
реалізованих проектів.

2.5 Щ одо доопрацювання сайту Ьйр8://§Ь.куіУсЦу.§оу.иа, а саме: модулю для 
е~голосування ГБК, готовності електронної системи до голосування, зокрема 
голосування мешканців Києва, які платять податки в м. Києві.

2.6. Інше.



РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:
♦

1. По першому питанню порядку денного
Слухали: Івана Ніколєнко, який відмітив присутніх членів Громадської бюджетної комісії 
(ГБК), запропонував зафіксувати наявність кворуму та розпочати засідання ГБК.

2. По першому пункту другого питанню порядку денного
Слухали: Івана Ніколєнко, який запропонував обрати Головуючого на сьогоднішнє 
засідання ГБК.
Слухали: Віталія Селика, який запропонував свою кандидатуру.
Слухали: Івана Ніколєнко, який запропонував проголосувати за кандидатуру, обрати 
Головуючим на сьогоднішнє засідання ГБК Віталія Селика.
Г олосували:
12 -  «за»;
0 -  «проти»;

2 -  «утримались»;
7 -- «не голосували»
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Обрати Головуючим засідання Громадської бюджетної комісії Віталія Селика.

9

3. По другому питанню порядку денного
Слухали: Віталія Селика, який запропонував затвердити Порядок денний засідання у
наступній послідовності:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
Засідання Громадської бюджетної комісії 

1.1 Іро склад учасників та їх уповноважених представників, які мають право голосу та про 
наявність кворуму;
2. Затвердження порядку денного:
2.!. Обрання нового головуючого на сьогоднішнє засідання ГБК
2.2. Розгляд скарг по проектам громадського бюджету:
2.2.1. Розгляд скарги по проекту № 403 Г'Б 2020;
2.2.2. Розгляд скарги по проекту № 2228 ГБ 2020;
2.2.3. Розгляд скарги по проекту № 2235 ГБ 2020;
2.3. Щодо розгляду проекту плану заходів з проведення інформаційно-просвітницької 
кампанії ГБ та його погодження (згідно п. 8 ч. 11 стаття 6 "Положення про ГБ")
2.4. Щодо набору всіх видів промоційних матеріалів для команд, у тому числі на ГБ-4 та 
пам'ятні знаки; паспорти проектів, які реалізуються; таблички для реалізованих проектів.



2.5 Щодо доопрацювання сайту 1тр5://'§Ь.куіусйу.§оу.иа, а саме: модулю для е-голосування 
ГБК, готовності електронної системи до голосування, зокрема голосування мешканців 
Києва, які платять податки в м. Києві.
2.6. Інше.
Голосували:
ІЗ -«за»;

0 -  «проти»;
1 -  «утримались»;
7 -  «не голосували»
Рішення прийнято.
Ухвалили: затвердити Порядок денний засідання у наступній послідовності:
1. ! Іро склад учасників та їх уповноважених представників, які мають право голосу та про 
наявність кворуму; >

2. Затвердження порядку денного:
2.1. Обрання нового головуючого на сьогоднішнє засідання ГБК
2.2. Розгляд скарг по проектам громадського бюджету:
2.2.1. Розгляд скарги по проекту № 403 ГБ 2020;
2.2.2. Розгляд скарги по проекту № 2228 ГБ 2020;
2.2.3. Розгляд скарги по проекту № 2235 ГБ 2020; (
2.3. Щодо розгляду проекту плану заходів з проведення інформаційно-просвітницької 
кампанії ГБ та його погодження (згідно п. 8 ч. 11 стаття 6 "Положення про ГБ")
2.4. Щодо набору всіх видів промоційних матеріалів для команд, у тому числі на ГБ-4 та 
пам'ятні знаки; паспорти проектів, які реалізуються; таблички для реалізованих проектів.
2.5 Щодо доопрацювання сайту Ьпр$://§Ь.куіусйу.§оу.иа, а саме: модулю для е-голосуваиня 
ГБК. готовності електронної системи до голосування, зокрема голосування мешканців 
Києва, які платять податки в м. Києві.

Слухали: Віталія Селика, який запропонував проголосувати за зміну пункту порядку 
денного, а саме розглянути скаргу по проекту №406, замість №403.
Голосували:
13 -  «за»;
0 -  «проти»;
1 -  «утримались»;
7 -  «не голосували»
Рішення прийнято.
Ухвалили: Вирішили розглянути скаргу до проекту №406.

4. По першому підпункту другого пункту другому питанню порядку денного
Слухали: Євгенія Козак - який повідомив, що проект був відхилений. Він попросив
перевести проект з районного на загальноміський, є погодження з КІ ІДЮ.
Слухали: Петра Кузнєцова (БО “Освітній БФ колежу Сухомлинського”), який висловив 
свою позицію щодо цього питання.



Слухали: Володимира Басовського, який висловив свою позицію щодо цього питання. 
Слухали: Оломуцьку Вікторію, яка висловила свою позицію щодо цього питання.
Слухали: Віталія Селика, який запропонував перенести розгляд цієї скарги на інше 
засідання ГБК до отримання роз’яснень від МРГ щодо повноважень ГБК приймати 
рішення по переведенню проекту з районного на загальноміський.
Г олосували:
13 -«за» ;
0 -  «проти»;
0 -  «утримались»;
8 -  «не голосували»
Рішення прийнято.
Ухвалили: Перенести розгляд скарги до проекту №406 на інше засідання ГБК до 
отримання роз’яснень від МРГ щодо повноважень ГБК приймати рішення по переведенню 
проекту з районного на загальноміський.

5. По другому підпункту першого пункту другому питанню порядку денного ^
Автор проекту був відсутній, в своїй скарзі він попросив розглянути скаргу без нього. 
Слухали: Марину Юріївну Михницьку представника УЖКГ Голосіївської РДА, яка 
повідомила свою позицію щодо цього питання.
Слухали: Володимира Басовського - представника команди проекту №2228 ГБ2020, який 
повідомив, що проект був відхилений. Він висловив свою позицію щодо цієї скарги. 
Слухали: Петра Кузнєцова, який висловив свою позицію щодо цієї скарги.
Слухали: Віталія Селика, який висловив свою позицію щодо цієї скарги.
Слухали: Михайло Лейченко (ГО "Ліга інтернів"), який висловив також свою позицію 
щодо цієї скарги.
Слухали: Ірину Крезуб (БО "БФ "З теплом у серці"), яка висловила також свою позицію 
щодо цієї скарги.
Слухали: Дмитра Осипчука (НСОУ "Пласт"), який висловив свою позицію щодо цієї 
скарги.
Слухали: Олену Агаманчук (ГО “Діло молоді”), яка висловила також свою позицію щодо 
цієї скарги.
Слухали: Володимира Басовського заявив о своєму конфлікті інтересів при голосуванні. 
Слухали: Віталія Селика, який запропонував проголосувати за задоволення скарги, а саме 
замінити виконавця та надати можливість внести зміни в проект.
Г олосували:
1 -«за» ;
2 -  «проти»;
9 -  «утримались»;
9 -  «не голосували»
Рішення не прийнято.



6. По третьому підпункту першого пункту другому питанню порядку денного
Автор проекту був відсутній, в своїй скарзі він попросив розглянути скаргу без нього. 
Також були відсутні представники відповідального підрозділу.
Слухали: Оломуцьку Вікторію, яка повідомила, що скарга прийшла на електронну адресу 
ГБК вранці 18 квітня, при цьому представники відповідального підрозділу з Печерської 
РДА були запрошені на засідання по цій скарзі.
Слухали: Михайло Лейченко (ГО "Ліга інтернів"), який зачитав негативний висновок 
відповідального підрозділу.
Слухали: Володимира Басовського заявив о своєму конфлікті інтересів при голосуванні. 
Слухали: Віталія Селика, який запропонував проголосувати за задоволення скарги, а саме 
надати можливість автору внести зміни в проект та замінити рекламу ГБ на нанесення 
Української символіки (орнаменту вишивки).
Голосували:
0 -«за» ;
1 —«проти»;
12 -  «утримались»;
8 -  «не голосували»
Рішення не прийнято.

Долучився фізично до засідання Олійник Сергій Ярославович, ГО “Успішнілюди”
7. По третьому пункту другому питанню порядку денного
Слухали: Віталія Селика, який зачитав лист в якому заступник Директора Департаменту 
суспільних комунікацій КМДА, Тетяна Гузенко повідомила, що ПРОЕКТ 
інформаційно-просвітницької кампанії на другий етап (голосування) ГБ-4 буде 
представлено під час публічної презентації 25 квітня 2019 року.
Слухали: Володимира Басовського висловив свою позицію щодо цього питання та
запропонував зробити робочу групу по взаємодії з ЦПКІ.
Слухали: Віталія Селика, який запропонував проголосувати за створення робочої групи, 
яка буде займатися питанням координації розробки просвітницької інформкампанії ГБ 
разом з ЦІІКІ.
Голосували:
14 -  «за»;
0 -  «проти»;
1 — «утримались»;
6 -  «не голосували»

>
Рішення прийнято.
Ухвалили: За створення робочої групи, яка буде займатися питанням координації 
розробки просвітницької інформкампанії ГБ разом з ЦПКІ.



$. По четвертому пункту другому питанню порядку денного
Слухали: Віталія Селика, який запропонував перенести це питання на розгляд робочої 
групи.
Голосували:
14 -  «за»;
0 -  «проти»;
1 -  «утримались»;
6 -  «не голосували»
Рішення прийнято.
Ухвалили: Перенести це питання на розгляд робочої групи просвітницької
інформкампанії ГБ.

По «тятому пункту другому питанню порядку денного
Слухали: Віталія Селика, який запропонував перенести це питання на інше засідання ГБК, 
в зв’язку з відсутністю на засіданні запрошених по цьому питанню.
Голосували:
13 -«за» ;
0 -  «проти»;
1 — «утримались»;
7 -  «не голосували»
Рішення прийнято.
Ухвалили: Перенести це питання на інше засідання ГБК.

і9. По шостому пункту другому питанню порядку денного
Слухали: Віталія Селика, який запропонував розподіл між членами ГБК відповідальності 
за скарги по районам.
Печерський р-н - ГО “Смарт Сіті Хаб”, ГО “Асоціація велосипедистів Києва”; 
Солом'янський р-н - ГО “Електроніка України”, НСОУ “ПЛАСТ”;
Подільський р-н - ГО “Низова ініціатива”
Дніпровський р-н - ГО “Ліга інтернів” 
і олосіївський р-н - ГО “Діло молоді”
Святошинський р-н - БО “БФ” “3 теплом у серці”
Дарницький р-н - ГО “Низова ініціатива”
Подільський р-н - ГО “Низова ініціатива”
Шевченківський р-н - ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив’-
Оболонский р-н - БО “БФ “Зорепад Надій” ,

Слухали: Віталія Селика, який повідомив, що надійшла скарга на електронну пошту ГБК 
та зачитав скаргу по проекту №555 по будівництву централізованої каналізації та



водовідведення на Голосіївському районі. Також зачитав негативні висновки по цьому 
проекту.
Слухали: Івана Ніколєнко, який висловив свою позицію щодо цієї скарги.
Слухали: Віталія Селика, який запропонував проголосувати за підтримку цього проекту та 
допустити до голосування.
Г олосували:
0 -  «за»;
0 — «проти»;
1 І -  «утримались»;
10 -  «не голосували»
Рішення не прийнято.

Головуючий засідання Селик Віталій

Секретар засідання Оломуцька Вікторія


