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Засідання громадської бюджетної комісії міста Києва 
п’ятого скликання 

 
Місце проведення засідання: Київ, відеоконференція  
Дата та час початку засідання: 31.03.2021 14:00:00. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
(Проєкт) 

1. Знайомство. 

2. Обрання головуючого та секретаря засідання. 

3. Про склад учасників та про наявність кворуму. 

4. Затвердження порядку денного. 

4.1. Розгляд проєкту регламенту ГБК. 

4.2. Пропозиції до плану роботи ГБК. 

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

4.4. Обрання головуючого на наступне засідання. 

4.5. Різне. 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ 
 

1. Знайомство: 
Слухали: Поворозника Миколу Юрійовича, першого заступника голови Київської міської 
державної адміністрації, голову міської робочої групи з питань громадського бюджету з 
вступним словом:  

 
        «Доброго дня, шановні колеги. Дуже радий бачити. Не знаю всі вже підключилися чи 
не підключилися. Сьогодні у нас визначна і епохальна подія, яка стосується громадського 
бюджету враховуючи, що сьогодні у нас іде, за всіма канонами, демократична передача 
владних повноважень від Громадської бюджетної комісії  минулого скликання до 
Громадської бюджетної комісії скликання цього року, яка буде опікуватись цей рік, 21 рік 
буде опікуватися проектами і питаннями громадських бюджетів. Перше хотів би 
подякувати громадській бюджетній комісії минуло скликання за активну роботу, за 
активну позицію у досить непростий час коли потрібно було практично з коліс змінювати 
багато форматів і звичної роботи громадського бюджету, разом з тим можемо 
констатувати той факт, що у нас громадський бюджет 2020 він відбувся і можемо 
казати що  він є одним, кажем, одним з непоганих років, з огляду на вже можна, не побоюсь 
цього сказати, багаторічну традицію, чи багаторічну історію громадського бюджету. 
Що стосується нової Громадської бюджетної комісії. Досить багато викликів є, досить 
багато сподівань, перед нами стоїть як повсякденна робота в частині організації процесу 
громадського бюджету 2021 і наступного 2022 року, враховуючи що вони в нас перехідні, 



також є великі сподівання що ми зможемо перегазрузитися, перезапустити процес 
громадського бюджету, попрацювати спільно над Положенням про громадський бюджет, 
для того щоб він міг працювати в новому форматі. Один з цих нових форматів, це 
практично новообрана вже Громадська бюджетна комісія довели реальними діями про те 
що, такі зміни можливі, такі зміни працюють як рендомний спосіб вибору членів 
громадської бюджетної комісії, говорить про те, що ми дійсно хочемо незалежності і 
об’єктивності у такому надзвичайно важливому процесі як громадський бюджет. Я міг 
би зупинитись зараз на цифрах, скільки проектів було виконано, я думаю  ця інформація для 
тих людей які сьогодні знаходяться тут на цій конференції вона є не новою. Я би не хотів 
її повторюватись, я просто хочу побажати нам всім плідної співпраці в майбутньому, я 
би хотів сказати що, скажем члени ГБК минулого скликання вони не йдуть в небуття, вони 
залишаються в процесі, тому що це є якраз той актив громадського бюджету, на якому 
тримається вся ця організація того процесу, який називається ГБ.  Я всім дякую, бажаю 
натхнення в подальшій роботі, ще раз дякую членам ГБК минулого скликання і новим 
членам громадської бюджетної комісії, натхнення в роботі, об’єктивності в прийняття 
рішень, дякую»  

 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, наголосив на необхідності перевірити 
кворум та вибору Голови та Секретаря засідання. Та повідомим, про підключення 
нових членів ГБК до електронного модулю голосування. 
 
Слухали: Учасниця ГБК Маржан Ірину продемонструвала всім, як виглядає новий 
модуль електронної системи Громадського бюджету для голосування. 
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який попросив всіх присутніх членів ГБК нового скликання зареєструватись на 
засіданні у системі ГБ. Після чого зачитав список присутніх, паралельно роблячи 
відмітку у відповідній гугл-таблиці.   
 

№ ПІБ Присутність 
1 Атаманюк Анна Олегівна Є 
2 Білявська Аліна Андріївна Є 
3 Бірюк Ірина Євгенівна Є 
4 Бондаренко Олег Олександрович Є 
5 Грозна Тетяна Євгеніївна Є 
6 Дмитренко Юлія Валеріївна Є 
7 Колеко Михайло Миколайович Є 
8 Кравченко Поліна Леонідівна Є 
9 Макарова Людмила Сергіївна Є 

10 Маржан Ірина Володимирівна Є 
11 Музика Наталія Олегівна Є 
12 Нікітченко Валерій Васильович Є 
13 Овсянніков Михайло Ігорович Є 
14 Омельяненко Любов Олександрівна є 
15 Рейнштейн-Горбунов Костянтин Костянтинович Є 
16 Рибалко Владислав Вікторович Є 
17 Сегол Радміла Ігорівна Є 
18 Тимофеев Юрий Эдуардович Є 



19 Томазов Олександр Васильович Є 
20 Шелевицька Анастасія Ігорівна Є 
21 Яковлева Євгенія Геннадіївна Є 

 
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
що повідомив про наявний кворум та перейшов до наступного пункту порядку 
денного. 
 

2. Обрання головуючого та секретаря засідання 
 

Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який запропонував висунути кандидатури на головуючого. 
 
Слухали: Томазова Олександра Васильовича, учасника ГБК п’ятого скликання, 
який запропонував на головуючого свою кандидатуру. 
 
Слухали: Маржан Ірину Володимирівну, учасника ГБК п’ятого скликання, яка 
запропонувала на головуючого Нікітченко Валерія Васильовича через його досвід. 

 
Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, учасника ГБК п’ятого скликання, який 
підтвердив висування його кандидатури на головуючого. 
 
Слухали: Овсяннікова Михайла Ігоровича, учасника ГБК п’ятого скликання, який 
запропонував на головуючого свою кандидатуру. 
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який повідомив, що буде ставити кандидатури у порядку надходження. Якщо якась 
кандидатура набере достатньо голосів, то інші кандидатури вже ставитися на 
голосування не будуть. 
 
Слухали: Маржан Ірину Володимирівну, учасника ГБК п’ятого скликання, яка 
звернулася з зауваженням до Лейченко Михайла Юрійовича щодо недоцільності 
використання нового модуля голосування на першому засіданні, оскільки не 
хотілось би перетворювати засідання на навчання, коли необхідно вирішити 
організаційні питання у тренування користування системою. 
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який повідомив що будемо голосувати і в онлайн, і ті хто не проголосує онлайн, то 
добавимо у гугл-таблицю під голос, під запис, яке він приймає рішення.  
 
Слухали: Шелевицьку Анастасію Ігорівну, учасника ГБК п’ятого скликання, яка 
сказала, що вона вважає систему достатньо зручною.  
 
Слухали: Маржан Ірину Володимирівну, учасника ГБК п’ятого скликання, яка 
сказала, що хвилюється аби модуль голосування не перестав працювати.  
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який проігнорував зауваження сказавши, що система працю. 
 



Слухали: Дмитренко Юлію Валеріївну, учасника ГБК п’ятого скликання, яка також 
виказала занепокоєння через голосування у електронній системі, що не 
протестована. Попросили голосувати голосом.  
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
запросив членів ГБК Рибалко Владислава Вікторовича, Білявської Аліни Андріївни 
та Овсяннікова Михайла Ігоровича зайти в систему голосування.  
 
Слухали: Овсяннікова Михайла Ігоровича, учасника ГБК п’ятого скликання, який 
сказав що не може зараз зайти в кабінет з технічних причин.  
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який сказав, що врахуємо голос Овсяннікова Михайла Ігоровича з голосу. Попросив 
Маржан Ірину Володимирівну вивести свій екран на відеоконференцію, щоб було 
видно результати голосування у новому модулі. Поставив на голосування питання 
«За обрання головуючого ГБК Томазова Олександра Васильовича» 
 

Результат голосування: Рішення не прийнято 
Результат визначено: 14:24:11 

Голоси членів засідання 
За - 5: Атаманюк Анна Олегівна, Бірюк Ірина Євгенівна, Макарова Людмила Сергіївна, 
Сегол Радміла Ігорівна, Шелевицька Анастасія Ігорівна. 
Проти: - 

Утрималися - 2: Бондаренко Олег Олександрович, Музика Наталія Олегівна. 
Не голосували - 10: Грозна Тетяна Євгеніївна, Дмитренко Юлія Валеріївна, Колеко 
Михайло Миколайович, Кравченко Поліна Леонідівна, Маржан Ірина Володимирівна, 
Нікітченко Валерій Васильович, Омельяненко Любов Олександрівна, Тимофеев Юрий 
Эдуардович, Томазов Олександр Васильович, Яковлева Євгенія Геннадіївна. 

 
Слухали: Бірюк Ірину Євгенівну, учасника ГБК п’ятого скликання, яка спитала 
чому 10 не голосувало.  
 
Слухали: Тимофеева Юрія Эдуардовича, учасника ГБК п’ятого скликання, який 
сказав, що голосував проти, але система не врахувала його голос.  
 
Слухали: Маржан Ірину Володимирівну, учасника ГБК п’ятого скликання, яка 
сказала, що поки продемонструвала екран перестали бути активними кнопки.  
 
Слухали: різні голоси, що не вспіли проголосувати. 
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який поставив на повторне голосування питання «За обрання головуючого ГБК 
Томазова Олександра Васильовича» 
 

Результат голосування: Рішення не прийнято 

Результат визначено: 14:26:38 
Голоси членів засідання 



За - 7: Атаманюк Анна Олегівна, Бірюк Ірина Євгенівна, Макарова Людмила Сергіївна, 
Рибалко Владислав Вікторович, Сегол Радміла Ігорівна, Томазов Олександр Васильович, 
Шелевицька Анастасія Ігорівна. 
Проти - 5: Грозна Тетяна Євгеніївна, Колеко Михайло Миколайович, Омельяненко Любов 
Олександрівна, Тимофеев Юрий Эдуардович, Яковлева Євгенія Геннадіївна. 
Утрималися - 4: Бондаренко Олег Олександрович, Кравченко Поліна Леонідівна, Маржан 
Ірина Володимирівна, Музика Наталія Олегівна. 

Не голосували - 2: Дмитренко Юлія Валеріївна, Нікітченко Валерій Васильович.  
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який попросив надати йому час, для внесення результатів голосування із електронної 
системи, до гугл-таблиці голосування. 
 
Слухали: Марію Назарову, секретаря ГБК четвертого скликання, привіталася та 
приєдналася до засідання.  
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який показав таблицю голосування за Томазова Олександра Васильовича та 
попросив проголосувати: Білявську, Дмитренко, Нікітченко, Овсієнко, Рейнштейн-
Горбунов, Шелевицька. 
 
Слухали: Дмитренко Юлію Валеріївну, учасника ГБК п’ятого скликання, яка 
сказала, що УТРИМАЛАСЯ.  
 
Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, учасника ГБК п’ятого скликання, який 
сказав, що УТРИМАВСЯ.  
 
Слухали: Шелевицьку Анастасію Ігорівну, учасника ГБК п’ятого скликання, яка 
сказала, що вона ЗА.  
 
Слухали: Овсяннікова Михайла Ігоровича, учасника ГБК п’ятого скликання, який 
сказав, що УТРИМАВСЯ.  
 
Слухали: Білявську Аліну Андріївну, учасника ГБК п’ятого скликання, яка сказала, 
що ПРОТИ.  
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який сказав що 8 членів комісії підтримало кандидатуру Томазова Олександра 
Васильовича, тому рішення ми прийняли. Попросив запропонувати кандидатури на 
секретаря.  
 
Слухали: Маржан Ірину Володимирівну, учасника ГБК п’ятого скликання, яка 
сказала, що не зрозуміло як та де проголосували, тому пропонує просто голосувати 
голосом. Тестування системи запропонувала провести після голосування.  
 
Слухали: суперечку між Лейченко Михайлом Юрійовичем та Маржан Іриною 
Володимирівною, про доцільності використання нового модуля голосування, який 
не вдається нормально використовувати та вже на перше питання витратили 
півгодини часу.  



 
Слухали: Бондаренко Олега Олександровича, учасника ГБК п’ятого скликання, 
який спитав Лейченко Михайла яке було голосування рейтингове чи виключне.  
 
Слухали: Маржан Ірину Володимирівну, учасника ГБК п’ятого скликання, яка 
сказала, що відповідно до Положення  головуючий обирається більшістю голосів від 
загального складу, а 8 людей не більшість.  
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який вибачився що помилився, тому рішення по кандидатурі Томазова Олександра 
Васильовича було не прийнято.  
 
Слухали: Дмитренко Юлія Валеріївна, учасника ГБК п’ятого скликання, яка 
спитала як продовжуємо голосувати.  
 
Слухали: Тимофеева Юрія Эдуардовича, учасника ГБК п’ятого скликання, який 
сказав, що не може бути так, що якісь члени голосують у модулі, а якісь у табличці.  
 
Слухали: Бірюк Ірину Євгенівну, учасника ГБК п’ятого скликання, яка сказала, що 
члени ГБК мають навчитися голосувати в новому модулі.  
 
Слухали: Маржан Ірину Володимирівну, учасника ГБК п’ятого скликання, яка 
сказала, що погоджується з тим, що необхідно навчитися, але не перетворювати 
перше засідання на навчання.  
 
Слухали: Атаманюк Анна Олегівна, учасника ГБК п’ятого скликання, яка сказала 
що треба голосувати у новому модулі.  
 
Слухали: Бондаренко Олега Олександровича, учасника ГБК п’ятого скликання, 
який наполягав голосувати у новому модулі.  
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який поставив на голосування питання «За голосування в модулі ГБК».  
 

Результат голосування: Рішення прийнято  

Результат визначено: 14:39:13 
Голоси членів засідання 
За - 13: Атаманюк Анна Олегівна, Бондаренко Олег Олександрович, Бірюк Ірина Євгенівна, 
Грозна Тетяна Євгеніївна, Кравченко Поліна Леонідівна, Макарова Людмила Сергіївна, 
Музика Наталія Олегівна, Омельяненко Любов Олександрівна, Рейнштейн-Горбунов 
Костянтин Костянтинович, Сегол Радміла Ігорівна, Томазов Олександр Васильович, 
Шелевицька Анастасія Ігорівна, Яковлева Євгенія Геннадіївна. 
Проти - 3: Колеко Михайло Миколайович, Маржан Ірина Володимирівна, Нікітченко 
Валерій Васильович. 
Утрималися - 3: Овсянніков Михайло Ігорович, Рибалко Владислав Вікторович, Тимофеев 
Юрий Эдуардович. 
Не голосували - 2: Білявська Аліна Андріївна, Дмитренко Юлія Валеріївна.  



Ухвалили: продовжувати голосувати в модулі ГБК 

 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який буде заново ставити всі кандидатури на головуючого на голосування.  
 
Слухали: Марію Назарову, секретаря ГБК четвертого скликання, яка теж сказали, 
що необхідно знову поставити на голосування кандидатуру Томазова Олександра 
Васильовича.  
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який поставив на голосування питання «за обрання головуючим ГБК Томазова 
Олександра Васильовича.» 
 

Результат голосування: Рішення не прийнято 

Результат визначено: 14:41:05 
Голоси членів засідання 
За - 9: Атаманюк Анна Олегівна, Бірюк Ірина Євгенівна, Макарова Людмила Сергіївна, 
Овсянніков Михайло Ігорович, Рейнштейн-Горбунов Костянтин Костянтинович, Рибалко 
Владислав Вікторович, Сегол Радміла Ігорівна, Томазов Олександр Васильович, 
Шелевицька Анастасія Ігорівна. 
Проти - 8: Білявська Аліна Андріївна, Грозна Тетяна Євгеніївна, Дмитренко Юлія 
Валеріївна, Колеко Михайло Миколайович, Маржан Ірина Володимирівна, Омельяненко 
Любов Олександрівна, Тимофеев Юрий Эдуардович, 
Яковлева Євгенія Геннадіївна. 
Утрималися - 4: Бондаренко Олег Олександрович, Кравченко Поліна Леонідівна, Музика 
Наталія Олегівна, Нікітченко Валерій Васильович. 

Не голосували: - 
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який поставив на голосування питання «за обрання головуючим ГБК Нікітченко 
Валерія Васильовича». 

 

Результат голосування: Рішення прийнято 

Результат визначено: 14:41:52 
Голоси членів засідання 
За - 12: Бондаренко Олег Олександрович, Білявська Аліна Андріївна, Грозна Тетяна 
Євгеніївна, Дмитренко Юлія Валеріївна, Колеко Михайло Миколайович, Кравченко Поліна 
Леонідівна, Маржан Ірина Володимирівна, Музика Наталія Олегівна, Нікітченко Валерій 
Васильович, Омельяненко Любов Олександрівна, Тимофеев Юрий Эдуардович, Яковлева 
Євгенія Геннадіївна. 
Проти - 3: Атаманюк Анна Олегівна, Бірюк Ірина Євгенівна, Рибалко Владислав 
Вікторович. 



Утрималися - 6: Макарова Людмила Сергіївна, Овсянніков Михайло Ігорович, Рейнштейн-
Горбунов Костянтин Костянтинович, Сегол Радміла Ігорівна, Томазов Олександр 
Васильович, Шелевицька Анастасія Ігорівна. 

Не голосували: - 
УХВАЛИЛИ: обрати головуючим ГБК Нікітченко Валерія Васильовича 

 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який сказав, що згідно рішення прошу далі вести засідання головуючого Нікітченко 
Валерія Васильовича. Повідомив, що залишається технічно допомагати вести 
засідання. 
 
Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який привітав всіх учасників та запропонував обрати секретаря. Висунув 
кандидатуру Маржан Ірини Володимирівни.  
 
Слухали: Атаманюк Анна Олегівна, учасника ГБК п’ятого скликання, яка висунула 
свою кандидатуру на секретаря ГБК.  
 
Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який спитав хто буде забезпечувати модерування нового модулю голосування 
електронної системи.  
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який сказав, що на цьому засіданні цю функцію буде виконувати він, а з наступного 
засідання ГІОЦ отримає лист від ГБК про те кому надати доступ і вже безпосередньо 
тоді буде той член ГБК.  
 
Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який попросив Лейченко Михайла Юрійовича виконувати цю функцію сьогодні. 
Виніс на голосування кандидатуру секретаря ГБК Маржан Ірину Володимирівну та 
попросив проголосувати. 
 

Результат голосування: Рішення не прийнято 
Результат визначено: 14:45:54 

Голоси членів засідання 
За - 10: Білявська Аліна Андріївна, Грозна Тетяна Євгеніївна, Дмитренко Юлія Валеріївна, 
Колеко Михайло Миколайович, Кравченко Поліна Леонідівна, Маржан Ірина 
Володимирівна, Музика Наталія Олегівна, Омельяненко Любов Олександрівна, Тимофеев 
Юрий Эдуардович, Яковлева Євгенія Геннадіївна. 
Проти - 2: Рибалко Владислав Вікторович, Шелевицька Анастасія Ігорівна. 
Утрималися - 7: Атаманюк Анна Олегівна, Бондаренко Олег Олександрович, Макарова 
Людмила Сергіївна, Овсянніков Михайло Ігорович, Рейнштейн-Горбунов Костянтин 
Костянтинович, Сегол Радміла Ігорівна, Томазов Олександр Васильович. 
Не голосували - 2: Бірюк Ірина Євгенівна, Нікітченко Валерій Васильович. 

 



Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який повідомив, що за кандидатуру Маржан Ірини Володимирівни на секретаря ГБК 
проголосувало 10 членів комісії, тому рішення не прийнято.  
 
Слухали: Дмитренко Юлію Валеріївну, учасника ГБК п’ятого скликання, яка 
звернула увагу, що не голосувало 2 члена ГБК, зокрема сам головуючий.  
 
Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який повідомив, що за кандидатуру Маржан Ірини Володимирівни на секретаря ГБК 
проголосувало 10 членів комісії, тому рішення не прийнято.  
 
Слухали: Бірюк Ірину Євгенівну, учасника ГБК п’ятого скликання, яка повідомила, 
що має проблеми з Інтернетом, тому просить з голосу записати її голос ПРОТИ.  
 
Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який повідомив, що теж не проголосував та сказав, що його голос ЗА.  
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який сказав, що якщо ви вирішили голосувати в новому модулі, то як система 
прийняла, то з голосу вже не можна нічого додати. Головуючий повторно може 
поставити питання на голосування.  
 
Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який повідомив, що голосував ЗА, але голос не було враховано, тому вважає це 
технічною помилкою.  
 
Слухали: Марію Назарову, секретаря ГБК четвертого скликання, яка теж сказали, 
що яка спитала Нікітченко Валерія Васильовича як він за себе голосував та 
зауважила, що він не міг за себе голосувати, а мав утриматись або не голосувати.  
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який сказав, що голосування за себе це конфлікт інтересів та кожен має це сам 
розуміти.  
 
Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який спитав де прописано у Положенні або у Регламенті така заборона.  
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який сказав, що показав результати попереднього голосування, тому комісія має для 
себе визначитися.  
 
Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який попросив Лейченко Михайла Юрійовича винести на голосування кандидатуру 
секретаря ГБК - Маржан Ірину Володимирівну повторно, через не можливість 
проголосувати 2 членів ГБК з технічних причин.  
 



Слухали: Марію Назарову, секретаря ГБК четвертого скликання, яка повідомила, 
що Маржан Ірина Володимирівна не може за себе голосувати через те, що це прямий 
конфлікт інтересів.  
 
Слухали: Вікторію Оломуцьку, уповноваженого учасника ГБК четвертого 
скликання, яка попросила приєднатися МРГ.  
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який продемонстрував що виносить на голосування питання у формулюванні: "За 
повторний розгляд питання «Кандидатури секретаря ГБК Маржан Ірина 
Володимирівна" та уточнив вірність формулювання питання.  
 
Слухали: Марію Назарову, секретаря ГБК четвертого скликання, яка повідомила, 
яка спитала чи ми маємо дочекатися роз’яснення МРГ щодо конфлікту інтересів.  
 
Слухали: Бондаренко Олег Олександрович, учасника ГБК п’ятого скликання, який 
сказав, що це питання не МРГ, а Регламенту.  
 
Слухали: Марію Назарову, секретаря ГБК четвертого скликання, яка повідомила, 
що свій регламент цей склад ГБК ще не затвердив.  
 
Слухали: Тимофеева Юрія Эдуардовича, учасника ГБК п’ятого скликання, який 
повідомив, що у Регламенті попереднього складу ГБК теж не було такої заборони.  
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який повідомив, що це загально прийнята практика, що коли особа сама підтримує 
свою кандидатуру, то у ней завжди виникає конфлікт інтересів. Тому вона 
утримується від голосування. Посилаючись на п.4 ст.4 Положення про ГБ, в якому 
забороняється «допускати конфлікт інтересів» та п.5 ст.4 Положення про ГБ, в якому 
забороняється «допускати публічний конфлікт всередині команд» зауважив, що ГБК 
можна вважати командою. Повідомив, що раніше коли учасники ГБК могли бути 
авторами проєктів, то коли розглядалося питання про їх проєкти, вони не могли 
голосувати.  
 
Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який сказав що не вважає ще при такому голосуванні виникає конфлікт інтересів, 
тому просить поставити на голосування питання «За повторний розгляд питання 
Кандидатури секретаря ГБК – Маржан Ірини».  
 

Результат голосування: Рішення прийнято 

Результат визначено: 14:56:30 
Голоси членів засідання 
За - 12: Білявська Аліна Андріївна, Бірюк Ірина Євгенівна, Грозна Тетяна Євгеніївна, 
Дмитренко Юлія Валеріївна, Колеко Михайло Миколайович, Кравченко Поліна Леонідівна, 
Музика Наталія Олегівна, Нікітченко Валерій Васильович, Омельяненко Любов 
Олександрівна, Рейнштейн-Горбунов Костянтин Костянтинович, Тимофеев Юрий 
Эдуардович, Яковлева Євгенія Геннадіївна. 



Проти - 3: Атаманюк Анна Олегівна, Рибалко Владислав Вікторович, Томазов Олександр 
Васильович. 
Утрималися - 4: Бондаренко Олег Олександрович, Макарова Людмила Сергіївна, 
Овсянніков Михайло Ігорович, Сегол Радміла Ігорівна. 
Не голосували - 2: Маржан Ірина Володимирівна, Шелевицька Анастасія Ігорівна. 

УХВАЛИЛИ: повторно розглянути питання Кандидатури секретаря ГБК – Маржан Ірини. 
 
 

Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який повідомив, що це голосування було не за кандидатуру, а за повторний його 
розгляд.  
 
Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який попросив поставити на голосування «За кандидатуру секретаря ГБК -
Маржан Ірину». 
 

Результат голосування: Рішення не прийнято 

Результат визначено: 14:58:24 
Голоси членів засідання 
За - 10: Білявська Аліна Андріївна, Грозна Тетяна Євгеніївна, Дмитренко Юлія Валеріївна, 
Колеко Михайло Миколайович, Кравченко Поліна Леонідівна, Музика Наталія Олегівна, 
Нікітченко Валерій Васильович, Омельяненко Любов Олександрівна, Тимофеев Юрий 
Эдуардович, Яковлева Євгенія Геннадіївна. 
Проти - 3: Атаманюк Анна Олегівна, Бірюк Ірина Євгенівна, Рибалко Владислав 
Вікторович. 
Утрималися - 6: Бондаренко Олег Олександрович, Макарова Людмила Сергіївна, 
Овсянніков Михайло Ігорович, Рейнштейн-Горбунов Костянтин Костянтинович, Сегол 
Радміла Ігорівна, Томазов Олександр Васильович. 
Не голосували - 2: Маржан Ірина Володимирівна, Шелевицька Анастасія Ігорівна. 
 

Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який попросив поставити на голосування «За кандидатуру секретаря ГБК - 
Атаманюк Анну Олегівну». 

 

Результат голосування: Рішення не прийнято 

Результат визначено: 15:00:15 
Голоси членів засідання 
За - 9: Бондаренко Олег Олександрович, Бірюк Ірина Євгенівна, Макарова Людмила 
Сергіївна, Овсянніков Михайло Ігорович, Рейнштейн-Горбунов Костянтин Костянтинович, 
Рибалко Владислав Вікторович, Сегол Радміла Ігорівна, Томазов Олександр Васильович, 
Шелевицька Анастасія Ігорівна. 



Проти - 7: Білявська Аліна Андріївна, Дмитренко Юлія Валеріївна, Колеко Михайло 
Миколайович, Маржан Ірина Володимирівна, Музика Наталія Олегівна, Тимофеев Юрий 
Эдуардович, Яковлева Євгенія Геннадіївна. 
Утрималися - 5: Атаманюк Анна Олегівна, Грозна Тетяна Євгеніївна, Кравченко Поліна 
Леонідівна, Нікітченко Валерій Васильович, Омельяненко Любов Олександрівна. 

Не голосували: - 
 

Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який повідомив, що для обрання кандидатури секретаря ГБК Атаманюк Анни 
Олегівни, теж невистачило голосів. Запропонував висунутись іншим кандидатам, 
якщо у когось є бажання. 
 
Слухали: Вікторію Оломуцьку, уповноваженого учасника ГБК четвертого 
скликання, яка запропонувала кандидатам розповісти про себе. 

 
Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який попросив поставити на голосування «За повторний розгляд питання 
«Кандидатури секретаря ГБК - Маржан Ірини». 

 

Результат голосування: Рішення прийнято 
Результат визначено: 15:02:23 

Голоси членів засідання 
За - 13: Атаманюк Анна Олегівна, Білявська Аліна Андріївна, Грозна Тетяна Євгеніївна, 
Дмитренко Юлія Валеріївна, Колеко Михайло Миколайович, Кравченко Поліна Леонідівна, 
Маржан Ірина Володимирівна, Музика Наталія Олегівна, Нікітченко Валерій Васильович, 
Омельяненко Любов Олександрівна, Рибалко Владислав Вікторович, Тимофеев Юрий 
Эдуардович, Яковлева Євгенія Геннадіївна. 

Проти - 1: Бірюк Ірина Євгенівна. 
Утрималися - 7: Бондаренко Олег Олександрович, Макарова Людмила Сергіївна, 
Овсянніков Михайло Ігорович, Рейнштейн-Горбунов Костянтин Костянтинович, Сегол 
Радміла Ігорівна, Томазов Олександр Васильович, Шелевицька Анастасія Ігорівна. 

Не голосували: - 
УХВАЛИЛИ: повторно розглянути питання Кандидатури секретаря ГБК – Маржан Ірини. 
 

Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який попросив поставити на голосування «За кандидатуру секретаря ГБК - 
Маржан Ірини». Додав, що особисто він вважає, що Ірина має право голосувати. 

 
Слухали: Колеко Михайло Миколайович, учасник ГБК п’ятого скликання, який 
підтримав, що Ірина має право голосувати. 

 

Результат голосування: Рішення прийнято 
Результат визначено: 15:03:19 



Голоси членів засідання 
За - 11: Білявська Аліна Андріївна, Грозна Тетяна Євгеніївна, Дмитренко Юлія Валеріївна, 
Колеко Михайло Миколайович, Кравченко Поліна Леонідівна, Маржан Ірина 
Володимирівна, Музика Наталія Олегівна, Нікітченко Валерій Васильович, Омельяненко 
Любов Олександрівна, Тимофеев Юрий Эдуардович, Яковлева Євгенія Геннадіївна. 
Проти - 6: Атаманюк Анна Олегівна, Бірюк Ірина Євгенівна, Рейнштейн-Горбунов 
Костянтин Костянтинович, Рибалко Владислав Вікторович, Томазов Олександр 
Васильович, Шелевицька Анастасія Ігорівна. 
Утрималися - 4: Бондаренко Олег Олександрович, Макарова Людмила Сергіївна, 
Овсянніков Михайло Ігорович, Сегол Радміла Ігорівна. 
Не голосували: - 
УХВАЛИЛИ: обрати секретарем ГБК Маржан Ірину Володимирівну. 
 

Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який попросив Ірину Маржан приступити до обов’язків секретаря та повідомив, що 
наступним питанням є затвердження порядку денного, який за його пропозицією 
буде складатися лише з одного питання, а саме розгляд та затвердження проєкту 
регламенту ГБК. Якщо у когось є інші пропозиції до порядку денного, то 
запропонував їх обговорювати.  
 
Слухали: Марію Назарову, секретаря ГБК четвертого скликання, яка запропонувала 
додати питання про прийняття нерозглянутих справ від попереднього ГБК.  

 
Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який подякував Марії за слушну пропозицію, яку обов’язково розглянуть на 
наступному засіданні. 
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який повідомив, що зазвичай затверджувався проєкт порядку денного без змін і ГБК 
не може затвердити змінений порядок денний. Тому він вивів на екран голосування 
з проєктом порядку денного, який ГБК має взяти за основу, а потім змінювати, як 
вважає за потрібне. 

 
Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який подякував Лейченко Михайлу за його думку та попросив винести на 
голосування проєкт порядку денного з одним питанням, а саме затвердження 
проєкту регламенту ГБК.  
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який повідомив, що не зможе це зробити бо він на це не піде через те, що є офіційно 
оприлюднений проєкт порядку денного.  
 
Слухали: Марію Назарову, секретаря ГБК четвертого скликання, яка зауважила, що 
ГБК має пройти всім питанням проєкту порядку денного, який оприлюднений на 
сайті.  
 



Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який попросив винести на голосування «Щодо внесення змін в проєкт порядку 
денного та залишити в ньому лише один пункт 4.1».  
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який повідомив, що не зможе це зробити бо у комісії, ще немає порядку денного, в 
який вони можуть внести зміни. Тому спочатку необхідно прийняти за основу 
підготовлений проєкт порядку денного, а вже потім в нього вносити зміни. 
 
Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який попросив залишити у проєкті регламенту тільки пункт 4.1 та винести на 
голосування «Затвердити порядок денного наступного змісту: 1. Розгляд 
проєкту регламенту ГБК».  
 
Слухали: Марію Назарову, секретаря ГБК четвертого скликання, яка зауважила, що 
ГБК не отримає логін та пароль від пошти, якщо не розгляне це питання.  
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який попросив Марію не заважати колегам працювати. 
 

Результат голосування: Рішення прийнято 
Результат визначено: 15:11:56 

Голоси членів засідання 
За - 12: Бондаренко Олег Олександрович, Білявська Аліна Андріївна, Дмитренко Юлія 
Валеріївна, Колеко Михайло Миколайович, Маржан Ірина Володимирівна, Музика Наталія 
Олегівна, Нікітченко Валерій Васильович, Овсянніков Михайло Ігорович, Омельяненко 
Любов Олександрівна, Сегол Радміла Ігорівна, Тимофеев Юрий Эдуардович, Яковлева 
Євгенія Геннадіївна. 
Проти - 5: Атаманюк Анна Олегівна, Кравченко Поліна Леонідівна, Макарова Людмила 
Сергіївна, Рибалко Владислав Вікторович, Томазов Олександр Васильович. 
Утрималися - 2: Бірюк Ірина Євгенівна, Рейнштейн-Горбунов Костянтин Костянтинович. 

Не голосували - 2: Грозна Тетяна Євгеніївна, Шелевицька Анастасія Ігорівна. 
УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денного наступного змісту: 

«Порядок денний: 
1. Розгляд проєкту регламенту ГБК.» 

 
Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який попросив секретаря Ірину Маржан ознайоми всіх учасників комісії з проєктом 
регламенту ГБК.  
 
Слухали: Маржан Ірину Володимирівну, учасника ГБК п’ятого скликання, яка 
прочитала наступний текст проєкту регламенту ГБК: 

РЕГЛАМЕНТ (проєкт) 
 
1. Загальні положення  



1.1. Цей Регламент визначає порядок роботи чинної громадської бюджетної комісії (далі 
ГБК) для забезпечення громадського контролю за реалізацією громадського бюджету у 
місті Києві. 
1.2. ГБК у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами 
Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, 
Положенням про Громадський бюджет міста Києва (до рішення Київської міської ради 
22.12.2016 N 787/1791 (у редакції рішення Київської міської ради від 11 лютого 2021 року 
N 6/47), та іншими нормативними-правовими актами, а також цим Регламентом. 
1.3. Формою роботи ГБК є її засідання, що скликаються в міру необхідності, але не рідше 
одного разу на місяць. Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини 
від діючого складу ГБК. 
1.4. Діяльність ГБК здійснюється на принципах: законності, гласності, колегіальності, 
неупередженості, безперервності та наступності, обґрунтованості та вмотивованості рішень 
 
2. Склад ГБК 
2.1. Головуючий ГБК (далі – Головуючий) та секретар ГБК (далі – Секретар) обираються з 
присутніх на засіданні членів ГБК більшістю голосів від загального діючого складу ГБК. 
2.2. Учасниками ГБК на її засіданні є 21 член ГБК, яких було рандомно обрано на конкурсі 
МРГ.  
2.3. За потребою, ГБК обирає із свого складу на кожне засідання нового головуючого та 
секретаря засідання. 
2.4. Для забезпечення своєї роботи ГБК може утворювати робочі групи. 
2.5. У разі відсутності головуючого та неможливості виконання ними своїх обов'язків з 
інших причин, повноваження керівника цього органу в порядку і межах, передбачених 
Положенням, виконує секретар. 
 
3. Повноваження головуючого: 
1. Організовує роботу цього органу. 
2. Самостійно або за допомогою Міської робочої групи (МРГ) організовує підготовку 
засідання та питань, що виносяться на його розгляд, при потребі залучає секретаріат ГБК. 
3. Скликає і модерує засідання ГБК. 
4. Підписує рішення та інші документи ГБК. 
5. Виконує доручення ГБК. 
6. Контролює виконання рішень ГБК. 
7. Виконує інші обов'язки, передбачені Положенням та цим Регламентом. 
8. Головуючий має право за порушення Регламенту, провокативні дії чи публічний прояв 
неповаги до головуючого, секретаріату, авторів і команд проєктів, представників МРГ чи 
членів діючого ГБК, виключити присутнього члена ГБК із сесії. Про факт виключення та 
підставу робиться відповідний запис у протоколі засідання. 
 
4. Повноваження секретаря ГБК: 
1. Вносить на розгляд ГБК пропозиції щодо чисельності та структури секретаріату ГБК. 
2. Організовує підготовку засідань та питань, що виносяться на їх розгляд. 
3. Забезпечує ведення діловодства та адміністрування документів на електронних 

ресурсах. 
4. Підписує протоколи та інші документи ГБК. 
5. Самостійно або за допомогою МРГ забезпечує своєчасне доведення рішень ГБК до 

відповідних підприємств, установ, організацій та фізичних осіб. 
6. Виконує доручення ГБК. 
7. Виконує інші обов'язки, передбачені Положенням та цим регламентом. 
 
5. Підготовка засідання ГБК 



5.1. Підготовку до засідання ГБК здійснює головуючий та секретаріат ГБК. За відсутності 
головуючого це виконує будь-який чинний член секретаріату з діючого складу ГБК (за 
бажанням). 
5.2. До кожного засідання готується проєкт порядку денного, який затверджується у 
запропонованому вигляді, або зі змінами на початку засідання. Перелік питань для розгляду 
надаються секретаріатом членам ГБК не пізніше, як за 24 години до початку засідання. 
5.3. У разі, якщо засіданні ГБК відбувається в режимі відеоконференції, секретаріат 
завчасно повідомляє про це ДІКТ або секретаріат КМР. Повідомлення має відбутися не 
пізніше, як за 24 години до початку засідання ГБК. 
 
6. Засідання ГБК 
6.1. Засідання ГБК можуть проводитися у режимі відеоконференції з одночасною веб-
трансляцією такого засідання на офіційному каналі Київської міської ради. 
6.2. Особистою присутністю члена ГБК є як його фізична присутність, так і онлайн в режимі 
відеоконференції, про що робиться відповідний запис у протоколі засідання ГБК.  
6.3. Головуючий веде засідання ГБК, а секретаріат веде протокол засідання в модулі ГБК. 
6.4. На початку засідання головуючий уточнює діючий склад присутніх учасників ГБК. Всі 
присутні члени ГБК проходять онлайн   реєстрацію в модулі ГБК в кабінеті 
https://gb.kyivcity.gov.ua/. 
6.5. Якщо на засіданні відсутня необхідна кількість діючих членів ГБК для визнання 
засідання правомочним, головуючий оголошує про відкладення початку засідання на 
визначений час, або переносить на інший день, про що вноситься відповідний запис в 
протоколі засідання. 
6.6. Засідання ГБК відбуваються гласно. Гласність засідань забезпечується шляхом їх веб-
трансляції, розміщенням анонсів подій, протоколів засідань ГБК та інших документів ГБК 
у електронній системі. 
6.7. Для повноцінного розгляду скарг на засідання викликаються: автор скарги, автор 
проєкту якого стосується скарга, РБК, виконавець(потенційний), експерти (які можуть 
допомогти в вирішенні питань за бажанням). 
6.8. 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. 
 
7. Підведення результатів голосування 
7.1. Члени ГБК голосують на засіданні в модулі ГБК «за», «проти», чи «утримався». Якщо 
на момент голосування один із членів ГБК був зареєстрований на засіданні ГБК, але 
фактично відсутній, то в протоколі фіксується питання, під час якого він був відсутній, та 
автоматично присвоюється: «не голосував».  
7.2. Член ГБК, який взяв участь у засіданні ГБК в режимі відеоконференції, голосує разом 
з іншими членами ГБК з фіксацією в протоколі засідання ГБК. 
7.3. За результатами розгляду питань порядку денного ГБК ухвалює рішення відкритим 
поіменним голосуванням, які приймаються більшістю голосів від загального складу ГБК. 
Рішення ГБК викладаються в протоколі засідання. 
 
8. Порядок оформлення протоколу засідання ГБК 
8.1. Протоколи засідань після 31 березня 2021 року ведуться в модулі ГБК. 
8.2. У протоколі засідання ГБК зазначається така інформація: 

• дата та місце проведення засідання;  
 - час початку та закінчення засідання; 



 - ПІБ членів ГБК, а також прізвище та ініціали, посада, назва установи, 
організації всіх запрошених осіб, які брали участь у засіданні; 
          -         порядок денний засідання: 
 - питання, які були поставлені на голосування; 
 - доповідачі з питань порядку денного; 
 - поіменні результати голосування окремо з кожного питання порядку денного, 
зміст прийнятих рішень.  
8.3. Протоколи засідань ГБК підписуються головуючим та секретарем шляхом 
електронного цифрового підпису (ЕЦП).  
 
9. Документообіг  
9.1. Документи для розгляду ГБК надсилаються на електронну пошту ГБК: 
gbk@kyivcity.gov.ua .  
9.2. Листи, що надходять до ГБК, надсилаються електронною поштою з автоматичним 
переадресуванням всім членам ГБК на їх електронні адреси, які вони надали секретарю 
ГБК.  
9.3. Анонси подій, проєкти порядків денних засідань ГБК та матеріалів до них, протоколи 
засідань ГБК, відеозапис, звернення МРГ до учасників ГБ - секретаріат ГБК передає МРГ 
для публікації у електронній системі ГБ, для розсилок, для оформлення доручень. 
 
10. Забезпечення прозорості діяльності ГБК 
10.1. Відкритість засідання Комісії забезпечується онлайн трансляцією у реальному режимі 
часу розміщенням анонсу на офіційному сайті Громадського бюджету 
https://gb.kyivcity.gov.ua/ 
10.2. Для здійснення повноважень, встановлених цим Положенням, ГБК має право 
отримувати від МРГ, 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. 
 
11. Недопущення конфлікту інтересів  
11.1. Член ГБК зобов’язаний вживати всіх від нього залежних заходів щодо недопущення 
виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів протягом усього строку 
виконання ним повноважень члена ГБК, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах 
конфлікту інтересів, здійснювати заходи щодо вчасного врегулювання реального чи 
потенційного конфлікту інтересів. 
Конфлікт інтересів, про який було заявлено належним чином, не є ні злочином, а ні 
правопорушенням. 
11.2. Члени ГБК не можуть бути лідером чи членом Команди проєктів у ГБ у відповідному 
циклі.     
11.3. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів, член ГБК не має 
права брати участь у прийнятті відповідного рішення ГБК, яке стосується питання, щодо 
якого наявний конфлікт інтересів. 
11.4. У випадку виявлення у себе реального чи потенційного конфлікту інтересів під час 
засідання ГБК, член ГБК зобов’язаний публічно заявити про такий конфлікт інтересів.  
11.5. Заява про конфлікт інтересів вноситься до протоколу ГБК. 
 
12. Заключні положення 
12.1. Зміни чи доповнення до цього Регламенту можуть бути ініційовані перед комісією 
ГБК будь-яким членом комісії.  



12.2. Питання про внесення змін чи доповнень до цього Регламенту виносяться на розгляд 
комісії ГБК та вирішуються на її засіданні.  
12.3. Цей Регламент набуває чинності з моменту його затвердження і має бути 
оприлюдений в протоколі засідання. 

 
Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який попросив надати пропозиції правок до проєкту регламенту. 
 
Слухали: Бондаренко Олег Олександрович, учасника ГБК п’ятого скликання, який 
запропонував прибрати «за потребою» у пункті 2.3 та виключити пункт 3.8 
Регламенту. 
 
Слухали: Бірюк Ірину Євгенівну, учасника ГБК п’ятого скликання, яка 
запропонувала лишити у пункті 2.3 слова «за потребою», виключити пункт 2.5 та 
виключити пункт 3.8 Регламенту. Взяти за основу проєкт регламенту з наступними 
правки. 
 
Слухали: Атаманюк Анну Олегівну, учасника ГБК п’ятого скликання, яка 
підтримала пропозицію Бірюк Ірини Євгенівни. 
 
Слухали: Бондаренко Олег Олександрович, учасника ГБК п’ятого скликання, який 
підтримав пропозицію Бірюк Ірини Євгенівни. 
 
Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який виніс на голосування пропозицію «виключення з проєкту регламенту ГБК 
пункту 2.5.» 
 

Результат голосування: Рішення прийнято 
Результат визначено: 15:51:20 

Голоси членів засідання 
За - 13: Атаманюк Анна Олегівна, Бондаренко Олег Олександрович, Бірюк Ірина Євгенівна, 
Грозна Тетяна Євгеніївна, Колеко Михайло Миколайович, Кравченко Поліна Леонідівна, 
Макарова Людмила Сергіївна, Музика Наталія Олегівна, Рейнштейн-Горбунов Костянтин 
Костянтинович, Рибалко Владислав Вікторович, Сегол Радміла Ігорівна, Томазов 
Олександр Васильович, Яковлева Євгенія Геннадіївна. 

Проти - 2: Маржан Ірина Володимирівна, Тимофеев Юрий Эдуардович. 
Утрималися - 3: Дмитренко Юлія Валеріївна, Нікітченко Валерій Васильович, 
Омельяненко Любов Олександрівна. 
Не голосували - 2: Білявська Аліна Андріївна, Шелевицька Анастасія Ігорівна. 

 
Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який виніс на голосування «Пропозицію виключення з проєкту регламенту ГБК 
пункту 3.8.» 

 

Результат голосування: Рішення прийнято 



Результат визначено: 15:52:25 

Голоси членів засідання 
За - 11: Атаманюк Анна Олегівна, Бондаренко Олег Олександрович, Бірюк Ірина Євгенівна, 
Колеко Михайло Миколайович, Маржан Ірина Володимирівна, Музика Наталія Олегівна, 
Рейнштейн-Горбунов Костянтин Костянтинович, Рибалко Владислав Вікторович, Сегол 
Радміла Ігорівна, Томазов Олександр Васильович, Яковлева Євгенія Геннадіївна. 
Проти - 1: Тимофеев Юрий Эдуардович. 
Утрималися - 4: Дмитренко Юлія Валеріївна, Кравченко Поліна Леонідівна, Нікітченко 
Валерій Васильович, Омельяненко Любов Олександрівна. 
Не голосували - 4: Білявська Аліна Андріївна, Грозна Тетяна Євгеніївна, Макарова 
Людмила Сергіївна, Шелевицька Анастасія Ігорівна. 

 
Слухали: Невідомий голос, спитав що саме ставиться на голосування, оскільки на 
екрані вона та глядачі бачать не «виключення», а «винесення на голосування 
виключення». 
 
Слухали: Бондаренко Олег Олександрович, учасника ГБК п’ятого скликання, який 
сказав, що питання має бути в імперативі. Виключити з проєкту регламенту такий-
то пункт. 

 
Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який виніс на голосування пропозицію «виключення з проєкту регламенту ГБК 
пункту 3.8». 

 

Результат голосування: Рішення прийнято 

Результат визначено: 15:54:37 
Голоси членів засідання 
За - 12: Атаманюк Анна Олегівна, Бондаренко Олег Олександрович, Бірюк Ірина Євгенівна, 
Колеко Михайло Миколайович, Кравченко Поліна Леонідівна, Маржан Ірина 
Володимирівна, Музика Наталія Олегівна, Рейнштейн-Горбунов Костянтин 
Костянтинович, Рибалко Владислав Вікторович, Сегол Радміла Ігорівна, Томазов 
Олександр Васильович, Яковлева Євгенія Геннадіївна. 
Проти - 1: Тимофеев Юрий Эдуардович. 
Утрималися - 5: Грозна Тетяна Євгеніївна, Дмитренко Юлія Валеріївна, Макарова 
Людмила Сергіївна, Нікітченко Валерій Васильович, Омельяненко Любов Олександрівна. 

Не голосували - 2: Білявська Аліна Андріївна, Шелевицька Анастасія Ігорівна. 
УХВАЛИЛИ: Виключити з проєкту регламенту ГБК пункту 3.8. 
 

Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який виніс на голосування пропозицію «виключення з проєкту регламенту ГБК 
пункту 2.5.» 

 

Результат голосування: Рішення не прийнято 



Результат визначено: 15:55:33 

Голоси членів засідання 
За - 10: Атаманюк Анна Олегівна, Бондаренко Олег Олександрович, Бірюк Ірина Євгенівна, 
Грозна Тетяна Євгеніївна, Кравченко Поліна Леонідівна, Рейнштейн-Горбунов Костянтин 
Костянтинович, Рибалко Владислав Вікторович, Сегол Радміла Ігорівна, Томазов 
Олександр Васильович, Яковлева Євгенія Геннадіївна. 
Проти - 2: Маржан Ірина Володимирівна, Тимофеев Юрий Эдуардович. 
Утрималися - 5: Дмитренко Юлія Валеріївна, Колеко Михайло Миколайович, Макарова 
Людмила Сергіївна, Нікітченко Валерій Васильович, Омельяненко Любов Олександрівна. 
Не голосували - 3: Білявська Аліна Андріївна, Музика Наталія Олегівна, Шелевицька 
Анастасія Ігорівна. 
 

Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який виніс на голосування пропозицію «Затвердити регламент ГБК - 5 за 
виключенням пункту 3.8» 

 

Результат голосування: Рішення прийнято 

Результат визначено: 15:57:40 
Голоси членів засідання 
За - 11: Атаманюк Анна Олегівна, Бондаренко Олег Олександрович, Бірюк Ірина Євгенівна, 
Грозна Тетяна Євгеніївна, Дмитренко Юлія Валеріївна, Колеко Михайло Миколайович, 
Маржан Ірина Володимирівна, Музика Наталія Олегівна, Нікітченко Валерій Васильович, 
Тимофеев Юрий Эдуардович, Яковлева Євгенія Геннадіївна. 

Проти - 1: Кравченко Поліна Леонідівна. 
Утрималися - 5: Макарова Людмила Сергіївна, Омельяненко Любов Олександрівна, 
Рейнштейн-Горбунов Костянтин Костянтинович, Сегол Радміла Ігорівна, Томазов 
Олександр Васильович. 
Не голосували - 3: Білявська Аліна Андріївна, Рибалко Владислав Вікторович, 
Шелевицька Анастасія Ігорівна.  
УХВАЛИЛИ: Затвердити регламент ГБК – 5: 
 

РЕГЛАМЕНТ 
 
1. Загальні положення  
1.1. Цей Регламент визначає порядок роботи чинної громадської бюджетної комісії (далі 
ГБК) для забезпечення громадського контролю за реалізацією громадського бюджету у 
місті Києві. 
1.2. ГБК у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами 
Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, 
Положенням про Громадський бюджет міста Києва (до рішення Київської міської ради 
22.12.2016 N 787/1791 (у редакції рішення Київської міської ради від 11 лютого 2021 року 
N 6/47), та іншими нормативними-правовими актами, а також цим Регламентом. 
1.3. Формою роботи ГБК є її засідання, що скликаються в міру необхідності, але не рідше 
одного разу на місяць. Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини 
від діючого складу ГБК. 



1.4. Діяльність ГБК здійснюється на принципах: законності, гласності, колегіальності, 
неупередженості, безперервності та наступності, обґрунтованості та вмотивованості рішень 
 
2. Склад ГБК 
2.1. Головуючий ГБК (далі – Головуючий) та секретар ГБК (далі – Секретар) обираються з 
присутніх на засіданні членів ГБК більшістю голосів від загального діючого складу ГБК. 
2.2. Учасниками ГБК на її засіданні є 21 член ГБК, яких було рандомно обрано на конкурсі 
МРГ.  
2.3. За потребою, ГБК обирає із свого складу на кожне засідання нового головуючого та 
секретаря засідання. 
2.4. Для забезпечення своєї роботи ГБК може утворювати робочі групи. 
2.5. У разі відсутності головуючого та неможливості виконання ними своїх обов'язків з 
інших причин, повноваження керівника цього органу в порядку і межах, передбачених 
Положенням, виконує секретар. 
 
3. Повноваження головуючого: 
1. Організовує роботу цього органу. 
2. Самостійно або за допомогою Міської робочої групи (МРГ) організовує підготовку 
засідання та питань, що виносяться на його розгляд, при потребі залучає секретаріат ГБК. 
3. Скликає і модерує засідання ГБК. 
4. Підписує рішення та інші документи ГБК. 
5. Виконує доручення ГБК. 
6. Контролює виконання рішень ГБК. 
7. Виконує інші обов'язки, передбачені Положенням та цим Регламентом. 
 
4. Повноваження секретаря ГБК: 
1. Вносить на розгляд ГБК пропозиції щодо чисельності та структури секретаріату ГБК. 
2. Організовує підготовку засідань та питань, що виносяться на їх розгляд. 
3. Забезпечує ведення діловодства та адміністрування документів на електронних 

ресурсах. 
4. Підписує протоколи та інші документи ГБК. 
5. Самостійно або за допомогою МРГ забезпечує своєчасне доведення рішень ГБК до 

відповідних підприємств, установ, організацій та фізичних осіб. 
6. Виконує доручення ГБК. 
7. Виконує інші обов'язки, передбачені Положенням та цим регламентом. 
 
5. Підготовка засідання ГБК 
5.1. Підготовку до засідання ГБК здійснює головуючий та секретаріат ГБК. За відсутності 
головуючого це виконує будь-який чинний член секретаріату з діючого складу ГБК (за 
бажанням). 
5.2. До кожного засідання готується проєкт порядку денного, який затверджується у 
запропонованому вигляді, або зі змінами на початку засідання. Перелік питань для розгляду 
надаються секретаріатом членам ГБК не пізніше, як за 24 години до початку засідання. 
5.3. У разі, якщо засіданні ГБК відбувається в режимі відеоконференції, секретаріат 
завчасно повідомляє про це ДІКТ або секретаріат КМР. Повідомлення має відбутися не 
пізніше, як за 24 години до початку засідання ГБК. 
 
6. Засідання ГБК 
6.1. Засідання ГБК можуть проводитися у режимі відеоконференції з одночасною веб-
трансляцією такого засідання на офіційному каналі Київської міської ради. 
6.2. Особистою присутністю члена ГБК є як його фізична присутність, так і онлайн в режимі 
відеоконференції, про що робиться відповідний запис у протоколі засідання ГБК.  



6.3. Головуючий веде засідання ГБК, а секретаріат веде протокол засідання в модулі ГБК. 
6.4. На початку засідання головуючий уточнює діючий склад присутніх учасників ГБК. Всі 
присутні члени ГБК проходять онлайн   реєстрацію в модулі ГБК в кабінеті 
https://gb.kyivcity.gov.ua/. 
6.5. Якщо на засіданні відсутня необхідна кількість діючих членів ГБК для визнання 
засідання правомочним, головуючий оголошує про відкладення початку засідання на 
визначений час, або переносить на інший день, про що вноситься відповідний запис в 
протоколі засідання. 
6.6. Засідання ГБК відбуваються гласно. Гласність засідань забезпечується шляхом їх веб-
трансляції, розміщенням анонсів подій, протоколів засідань ГБК та інших документів ГБК 
у електронній системі. 
6.7. Для повноцінного розгляду скарг на засідання викликаються: автор скарги, автор 
проєкту якого стосується скарга, РБК, виконавець(потенційний), експерти (які можуть 
допомогти в вирішенні питань за бажанням). 
6.8. 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. 
 
7. Підведення результатів голосування 
7.1. Члени ГБК голосують на засіданні в модулі ГБК «за», «проти», чи «утримався». Якщо 
на момент голосування один із членів ГБК був зареєстрований на засіданні ГБК, але 
фактично відсутній, то в протоколі фіксується питання, під час якого він був відсутній, та 
автоматично присвоюється: «не голосував».  
7.2. Член ГБК, який взяв участь у засіданні ГБК в режимі відеоконференції, голосує разом 
з іншими членами ГБК з фіксацією в протоколі засідання ГБК. 
7.3. За результатами розгляду питань порядку денного ГБК ухвалює рішення відкритим 
поіменним голосуванням, які приймаються більшістю голосів від загального складу ГБК. 
Рішення ГБК викладаються в протоколі засідання. 
 
8. Порядок оформлення протоколу засідання ГБК 
8.1. Протоколи засідань після 31 березня 2021 року ведуться в модулі ГБК. 
8.2. У протоколі засідання ГБК зазначається така інформація: 

• дата та місце проведення засідання;  
 - час початку та закінчення засідання; 
 - ПІБ членів ГБК, а також прізвище та ініціали, посада, назва установи, 
організації всіх запрошених осіб, які брали участь у засіданні; 
          -         порядок денний засідання: 
 - питання, які були поставлені на голосування; 
 - доповідачі з питань порядку денного; 
 - поіменні результати голосування окремо з кожного питання порядку денного, 
зміст прийнятих рішень.  
8.3. Протоколи засідань ГБК підписуються головуючим та секретарем шляхом 
електронного цифрового підпису (ЕЦП).  
 
9. Документообіг  
9.1. Документи для розгляду ГБК надсилаються на електронну пошту ГБК: 
gbk@kyivcity.gov.ua .  
9.2. Листи, що надходять до ГБК, надсилаються електронною поштою з автоматичним 
переадресуванням всім членам ГБК на їх електронні адреси, які вони надали секретарю 
ГБК.  



9.3. Анонси подій, проєкти порядків денних засідань ГБК та матеріалів до них, протоколи 
засідань ГБК, відеозапис, звернення МРГ до учасників ГБ - секретаріат ГБК передає МРГ 
для публікації у електронній системі ГБ, для розсилок, для оформлення доручень. 
 
10. Забезпечення прозорості діяльності ГБК 
10.1. Відкритість засідання Комісії забезпечується онлайн трансляцією у реальному режимі 
часу розміщенням анонсу на офіційному сайті Громадського бюджету 
https://gb.kyivcity.gov.ua/ 
10.2. Для здійснення повноважень, встановлених цим Положенням, ГБК має право 
отримувати від МРГ, 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. 
 
11. Недопущення конфлікту інтересів  
11.1. Член ГБК зобов’язаний вживати всіх від нього залежних заходів щодо недопущення 
виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів протягом усього строку 
виконання ним повноважень члена ГБК, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах 
конфлікту інтересів, здійснювати заходи щодо вчасного врегулювання реального чи 
потенційного конфлікту інтересів. 
Конфлікт інтересів, про який було заявлено належним чином, не є ні злочином, а ні 
правопорушенням. 
11.2. Члени ГБК не можуть бути лідером чи членом Команди проєктів у ГБ у відповідному 
циклі.     
11.3. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів, член ГБК не має 
права брати участь у прийнятті відповідного рішення ГБК, яке стосується питання, щодо 
якого наявний конфлікт інтересів. 
11.4. У випадку виявлення у себе реального чи потенційного конфлікту інтересів під час 
засідання ГБК, член ГБК зобов’язаний публічно заявити про такий конфлікт інтересів.  
11.5. Заява про конфлікт інтересів вноситься до протоколу ГБК. 
 
12. Заключні положення 
12.1. Зміни чи доповнення до цього Регламенту можуть бути ініційовані перед комісією 
ГБК будь-яким членом комісії.  
12.2. Питання про внесення змін чи доповнень до цього Регламенту виносяться на розгляд 
комісії ГБК та вирішуються на її засіданні.  
12.3. Цей Регламент набуває чинності з моменту його затвердження і має бути 
оприлюдений в протоколі засідання. 

 
Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який виніс на голосування пропозицію Щодо доповнення порядку денного питанням 
Щодо звернення до ГІОЦ та МРГ с проханням передати логін та паролю від 
офіційної електронної пошти голові та секретарю ГБК. 
 
Слухали: Тимофеева Юрія Эдуардовича, учасника ГБК п’ятого скликання, який 
зауважив, що чув під час обговорення питання про порядок денний чув, як 
головуючий ГБК Валерій просив Лейченко Михайла, який керував модулем 
голосування винести на голосування Проєкт порядку денного з питанням про 
передачу логіну та паролю від офіційної електронної пошти ГБК, але Михайло це 
чомусь не зробив. 



 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який сказав, що міг помилитися і з цим не спорить, але Валерій прочитав та 
підтвердив текст, який тоді було поставлено на голосування. 
 
Слухали: Бірюк Ірина Євгенівну, учасницю ГБК п’ятого скликання, яка сказала, що 
голосування за секретаря відбулось завдяки тому, що 11 голосом був голос Ірини 
Маржан. Вона не вважає обрання Ірини Маржан правомірною дією, тому вважає 
актуальним є питання обрання секретаря ГБК  кожного засідання. 
 
Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який проінформував Ірину Бірюк, що відповідно до Положення у неї є право 
звернутися зі скаргою, яка буде обов’язково розглянута.  
 
Слухали: Бірюк Ірина Євгенівну, учасницю ГБК п’ятого скликання, яка 
наполегливо сказала, що передачу ключів та паролів необхідно залишити на 
наступне засідання та вимагала закрити засідання. 
 
Почалося перекрикування головуючого особами, які не є учасниками ГБК з 
попереднього складу Лейченком Михайлом Юрійовичем, Назаровою Марією, 
Оломуцькою Вікторією. 
 
Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який звернувся до модератора відеоконференції виключити мікрофони всім хто не є 
членами комісії. Знову попросив поставити на голосування пропозицію Щодо 
доповнення порядку денного питанням Щодо звернення до ГІОЦ та МРГ с 
проханням передати логін та паролю від офіційної електронної пошти голові та 
секретарю ГБК 
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який почав публічно критикувати та звинувачувати головуючого ГБК. 
Слухали: Тимофеева Юрія Эдуардовича, учасника ГБК п’ятого скликання, який 
сказав, що він нічого не має проти інших осіб та думок, але у нього відчуття таке, 
що Михайло сам порушував правила, а тепер повчає інших. Нагадав Михайлу,що він 
бере участь у засіданні, як технічна особа, яке зобов’язана зробити те, що каже 
головуючий. Інша справа, що якщо ви з чимось не згодні, то можете подавати скарги. 
Нав’язувати членам комісії своє бачення, що правомірно, а що ні, ви вже не можете. 
 
Слухали: декілька учасників ГБК сказали, що хотіли би винести на голосування 
питання про закриття засідання. 
 
Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який звернувся до модератора відеоконференції виключити мікрофони всім хто не є 
членами комісії. Знову попросив поставити на голосування пропозицію Щодо 
доповнення порядку денного питанням Щодо звернення до ГІОЦ та МРГ с 
проханням передати логін та паролю від офіційної електронної пошти голові та 
секретарю ГБК. Михайло, будь ласка, винесіть на голосування питання. Ви не маєте 
права втручатися у діяльність комісії. 



 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
запропонував передати всі права модерування секретарю і вона зможе далі вести ваш 
протокол. 
 
Слухали: Бірюк Ірина Євгенівну, учасницю ГБК п’ятого скликання, яка сказала 
Михайлу не передавати права секретарю та сказала, що подальшу долю ГБК, 
головуючого та секретаря комісія відкладе до наступного засідання. 
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
запропонував Бірюк Ірині, що вона може просто покинути засідання. Якщо буде 
менше 11 учасників, то засідання автоматично закриється. 
 
Слухали: Вікторію Оломуцьку, уповноваженого учасника ГБК четвертого 
скликання, підказала, що для цього необхідно вийти з модуля ГБК. 
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який підтвердив підказку Вікторії Оломуцької. 
 
Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який попросив передати права секретарю. 
 
Слухали: Лейченко Михайла Юрійовича, головуючого ГБК четвертого скликання, 
який відмовився це зробити, оскільки це не було проголосовано у порядку денному. 
 
Слухали: Нікітченко Валерія Васильовича, головуючого ГБК п’ятого скликання, 
який попросив Михайла закрити засідання в модулі та повідомив всіх учасників, що 
питання порядку денного вичерпано. Всім подякував за роботу! 

 
Головуючий:   __________________ Нікітченко В.В. 
 
 
Секретар:         __________________ Маржан І.В. 
 
 
 
 
 


