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ПРОТОКОЛ 

Засідання Громадської бюджетної комісії міста Києва 

другого скликання 

Київ, вул. Хрещатик, 36 

(кулуари сесійної зали) 

15:00 год. 19  лютого 2019 року 

 

 

Присутні з правом голосу: 

1. Басовський В.О. (ГО «Соціальна Справедливість 

«Совість») 

2. Муралов Т.І. (ГО «Соціально-реабілітаційний центр») 

3. Гнатюк О.В. (Міжнародна фундація «Допоможи молодим») 

4. Гурін М.В. (БО «БФ «Фонд сприяння місцевому самоврядуванню в 

Україні») 

5. Дмитренко Ю.В. (ГО «Церебрал») 

6. Кізленко М.А.(«ГО «Дерево надії») 

7. Клименко А.В. (ГО «Спортивний клуб «Сагайдачний») 

8. Кравчук Т. М. (ГО «Сонце для дітей») 

9. Олійник С.Я. (ГО «Сонячний промінь») 

10. Костюк Д.М.  (БО «БФ Незалежна країна») 

11. Опришко Антон Сергійович (ГО «Гідна нація») 

12. Глухов М.В. (ГО «Матері землі») 

13. Плотнікова О.С. (ГО «Деснянська Січ») 

14. Сахно О.С. (ГО «Успішні люди») 

15. Рев`юк А.М. (БО «Міжнародний благодійний фонд «Соняшник») 

16. Апончук І.С. (ГО «Новий світанок Солом`янки») 

17. Маржан І.В. (ГО «Муніципальна енергія») 

 

Реєстр присутніх, які беруть участь в засіданні (додається) 

 

 



2 
 

Київ, вул. Хрещатик, 36 

(кулуари сесійної зали) 

15:00 год. 19  лютого 2019 року 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Громадської бюджетної комісії 

 

1. Про склад учасників та їх уповноважених представників, які мають право 

голосу 

2. Про легітимність засідання 

3. Затвердження порядку денного: 

3.1. Щодо спірних питань у вимогах до кандидатів в ГБК 

3.2. Інше. 

 

                                                     РОЗГЛЯД ПИТАНЬ: 

  

1. По першому питанню порядку денного 

Слухали: Олійника Сергія Ярославовича, який відмітив присутніх членів 

Громадської бюджетної комісії. 

 

2. По другому питанню порядку денного 

Слухали: Олійника Сергія Ярославовича, який запропонував зафіксувати 

кворум, визначити легітимним та розпочати засідання Громадської 

бюджетної комісії 

Слухали: Володимира Басовського, який запропонував обрати секретарем 

засідання ГБК Гуріна Миколу.  

Олійник Сергій поставив пропозицію Басовського В. на голосування. 

Голосували: 

16- за 

0 - проти 

1 - утримались 

0 - не голосували 

Рішення прийнято.  

 

Ухвалили: 

Обрати секретарем засідання ГБК Гуріна Миколу. 

 

 

3. По третьому питанню порядку денного 

Слухали: Олійника Сергія Ярославовича, який запропонував затвердити 

Порядок денний засідання у наступній послідовності: 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Громадської бюджетної комісії 

1. Про склад учасників та їх уповноважених представників, які мають право 

голосу 

2. Про легітимність засідання 

3. Затвердження порядку денного: 

3.1. Щодо спірних питань у вимогах до кандидатів в ГБК 

3.2. Інше. 

 

Голосували: 

16- за 

0 - проти 

0 - утримались 

1 - не голосували 

Рішення прийнято.  

 

Ухвалили: 

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 

2. Про легітимність засідання 

3. Затвердження порядку денного: 

3.1. Щодо спірних питань у вимогах до кандидатів в ГБК 

3.2. Інше. 

 

1. По першому пункту третього питання порядку денного 

 

Слухали: Басовського В.А., Олійника С.Я., Плотнікову О.С., Глухова М.В., 

Костюка Д.М., Гуріна М.В. 

 

Слухали: Олійника С.Я., про технічну невідповідність електронної системи,  що 

унеможливлює реєстрацію декількох кандидатів (організацій) керівником двох 

або більше організацій, як цього вимагає МРГ. Запропонував деталізувати цю 

спірну ситуацію наступним визначенням: 

"Реєстрація кандидата у електронній системі здійснюється керівником 

громадського об'єднання або благодійної організації, уповноваженою особою 

або особою, яка діє за дорученням від громадського об'єднання або благодійної 

організації". 
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Голосували: 

15 - за 

0 - проти 

0 - утримались 

2 - не голосували 

Рішення прийнято.  

 

Ухвалили: 

Реєстрація кандидата у електронній системі здійснюється керівником 

громадського об'єднання або благодійної організації, уповноваженою особою 

або особою, яка діє за дорученням від громадського об'єднання або благодійної 

організації. 

 

Слухали: Басовського В.А., Олійника С.Я., , Маржан. І.В., Гуріна М.В. 

Слухали: Басовського В.А., який повідомив про те, що МРГ вимагає 

підтвердження віку організації шляхом замовлення кандидатом платної 

адміністративної послуги та надання витягу, проте у Положенні про 

громадський бюджет міста Києва такої вимоги немає. 

 

Слухали: Олійника С.Я., який запропонував деталізувати цю спірну ситуацію у 

наступним чином: "Підтвердження інформації з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

здійснюється шляхом самостійної перевірки відповідальним членом МРГ на 

відкритому офіційному он-лайн ресурсі". 

 

Голосували: 

14 - за 

0 - проти 

0 - утримались 

3 - не голосували 

Рішення прийнято.  

 

Ухвалили: 

Підтвердження інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснюється шляхом 

самостійної перевірки відповідальним членом МРГ на відкритому офіційному 

он-лайн ресурсі. 

 

Слухали: Басовського В.А., Олійника С.Я., Плотнікову О.С., Глухова М.В., 

Костюка Д.М., Кравчук Т. М., Гуріна М.В. 

 

Слухали: Гуріна М.В., який запропонував деталізувати спірну ситуацію щодо 

терміну "політична неупередженість". Термін політична неупередженість  

необхідно розуміти у наступному значенні - недопущення впливу політичних 

поглядів на дії та рішення уповноваженого представника члена ГБК, а також 
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утримання їм від демонстрації свого ставлення до політичних партій, 

демонстрації власних політичних поглядів під час виконання своїх обов’язків, 

як представника члена громадської бюджетної комісії. 

 

Голосували: 

14 - за 

0 - проти 

0 - утримались 

3 - не голосували 

Рішення прийнято.  

 

Ухвалили: 

Термін політична неупередженість  необхідно розуміти у наступному значенні 

- недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення уповноваженого 

представника члена ГБК, а також утримання їм від демонстрації свого 

ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під 

час виконання своїх обов’язків, як представника члена громадської бюджетної 

комісії. 

 

 

Головуючий засідання ______________________Олійник Сергій Ярославович 

 

 

Секретар засідання_________________________Гурін Микола Володимироич 
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