
ПРОТОКОЛ №13

Засідання Громадської бюджетної комісії міста Києва 
четвертого скликання 

Місце проведення засідання: Київ, відеоконференція 
Дата та час проведення: 30 липня 2020 року, 14:00 год

СПИСОК УЧАСНИКІВ ЗАСІДАННЯ 
з правом вирішального голосу: 

№ Організація  ПІБ 

1 ГО “Намисто” Волочай Руслана 

2 ГО “Коралі” Литвинчук Валентина 

3 ГО “Деснянська Січ” Яківець Віталій 

4 БФ “Народні скарби” Маржан Ірина 

5 БО “БФ “З теплом у серці” Крезуб Ірина 

6 ГО “Нова надія - 2012” Шуміленко Олексій 

7 БО БФ “Україна космічна” Сергєєв Сергій 

8 ГО “KEY CITY” Оломуцька Вікторія 

9 ГО “Студвотч” Атаманчук Олена 

10 
ГО “ФЕДЕРАЦІЯ ПОЛ ДЕНС УКРАЇНА” Івашко Ауріка (Розумій Ольга з пункту 

1.7) 
11 ГО “Літературна платформа ЛЕПОРТ” Боришкевич Анна 

12 ГО “Національна Асоціація Природних 
Вод” Лейченко Михайло 

13 ГО “Кияни об’єднуємось” Самойленко Олексій 

14 ГО “Електроніка України” Капітан Вікторія (з 14:43) 
15 ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив” Назарова Марія 

Реєстр осіб, які беруть участь у засіданні додається. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

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

2. Розгляд скарг: 
2.1. Розгляд скарги Павла Кравчука щодо негативного висновку проєкту №1547 

"Муніципальний центр інтеграції іноземців" (Департамент освіти та науки, Департамент 
фінансів, МРГ). 

2.2. Розгляд скарги Ярославської Віри щодо негативного висновку по проєкту №946 
“Система відеонагляду для мешканців Деснянського району Києва”; (Управління 
житлово-комунального господарства Деснянської РДА,  Деснянська РДА, Департамент фінансів, 
МРГ); 

2.3. Розгляд скарги Дмитра Зуєва, щодо зміни адреси проєкту ГБ-2020 №1012 та проєкту 
ГБ-2020 №949 (ОД-506 КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського 
р-ну, ”Оболонська РДА); 

2.4. Розгляд скарги Рустама Савранського  щодо негативного висновку по проєкту №1420 
"Сучасний двір для Соцміста"; (Управління будівництва Дніпровської районної РДА, Дніпровська 
РДА); 

2.5. Розгляд скарги Рустама Савранського щодо негативного висновку по проєкту №1201 
"Школа активного громадянина "Активне Соцмісто""; (Управління освіти Дніпровської РДА, 
Дніпровська РДА); 

2.6.  Розгляд скарги Олександра Бродського щодо негативного висновку по проєкту 
№1751 “Безкоштовні онкотести” (Департамент охорони здоров’я); 

2.7. Розгляд скарги Сергія Зайця, проєкт № 319 Спортивний майданчик для міні-футболу 
«БОМБАРДИР» (Управління житлово-комунального господарства Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації, Дарницька РДА); 

2.8. Розгляд скарги Руслана Арсенюка щодо негативного висновку по проєкту №1106 
“Бережливе ставлення до життя. Квест-екскурсії "Князівство споживання". Осокорки-Позняки”; 
(Управління освіти Дарницької РДА, Дарницька РДА); 

2.9. Розгляд скарги Руслана Арсенюка щодо негативного висновку по проєкту №1253 
“Чисті газони, тротуари, дороги - чиста совість. Дарницький район”; (КП по утриманню зелених 
насаджень Дарницького району, Дарницька РДА); 

2.10. Розгляд скарги Олексія Багнюка щодо реалізації проєкту ГБ4 №1200 “Освітлення 
вул. Колекторної”; (КП "Позняки-інвест-УКБ Дарницького району міста Києва", Дарницька РДА); 

2.11.  Розгляд скарги Олексія Багнюка щодо реалізації проєкту ГБ-1 №341"Освітлення 
вул.Центральної" (КП "Київміськсвітло", Департамент транспортної інфраструктури, МРГ ); 

2.12. Розгляд скарги Степаненка Юрія щодо коригування кошторису до проєкту №1500 
“Перехід на Арсенальній”; (Департамент транспортної інфраструктури, МРГ); 

2.13. Розгляд скарги Рака Олександра  щодо негативного висновку по проєкту  
№ 832 «Інклюзивний наземний пішохідний перехід через просп. Перемоги біля  
ст. м. «Політехнічний інститут»»; (Департамент транспортної інфраструктури, МРГ); 

2.14. Розгляд скарги Рака Олександра  щодо негативного висновку по проєкту 
 № 1472 «Інклюзивний пішохідний перехід через вул. Борщагівську до станції трамвая 
"Індустріальна"»; (Департамент транспортної інфраструктури, МРГ); 

2.15. Інше. 
Обговорення та затвердження відповідальних від ГБК по районах та департаментах 
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РОЗГЛЯД ПИТАНЬ 

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

Слухали:  Михайла Лейченка, з уточненням присутніх членів ГБК-4 з правом голосу. 

Присутні на засіданні членів ГБК-4 з правом голосу: 14. 
Кворум (14/15). 

2. Затвердження порядку денного 
Слухали: Михайла Лейченка, з пропозицією затвердити порядок денний засідання за           
основу у наступній послідовності: 

1. Розгляд скарг: 
1.1. Розгляд скарги  Павла Кравчука  щодо негативного висновку проєкту №1547 "Муніципальний центр інтеграції 

іноземців" (Департамент освіти та науки, Департамент фінансів, МРГ). 
1.2. Розгляд скарги Ярославської Віри  щодо негативного висновку по проєкту №946 “Система відеонагляду для 

мешканців Деснянського району Києва”; (Управління житлово-комунального господарства Деснянської РДА, 
Деснянська РДА, Департамент фінансів, МРГ); 

1.3.  Розгляд скарги Дмитра Зуєва, щодо зміни адреси проєкту ГБ-2020 №1012 та проєкту ГБ-2020 №949 (ОД-506 
КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського р-ну, ”Оболонська РДА); 

1.4.  Розгляд скарги Рустама Савранського  щодо негативного висновку по проєкту №1420 "Сучасний двір для 
Соцміста"; (Управління будівництва Дніпровської районної РДА, Дніпровська РДА); 

1.5.  Розгляд скарги Рустама Савранського  щодо негативного висновку по проєкту №1201 "Школа активного 
громадянина "Активне Соцмісто""; (Управління освіти Дніпровської РДА, Дніпровська РДА); 

1.6.   Розгляд скарги Олександра Бродського  щодо негативного висновку по  проєкту №1751 “Безкоштовні 
онкотести” (Департамент охорони здоров’я); 

1.7.  Розгляд скарги Сергія Зайця, проєкт №319 Спортивний майданчик для міні-футболу «БОМБАРДИР» 
(Управління житлово-комунального господарства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, 
Дарницька РДА); 

1.8.  Розгляд скарги Руслана Арсенюка щодо негативного висновку по проєкту №1106 “Бережливе ставлення до 
життя. Квест-екскурсії "Князівство споживання". Осокорки-Позняки”; (Управління освіти Дарницької РДА, 
Дарницька РДА); 

1.9.  Розгляд скарги Руслана Арсенюка щодо негативного висновку по проєкту №1253 “Чисті газони, тротуари, 
дороги - чиста совість. Дарницький район”; (КП по утриманню зелених насаджень Дарницького району, 
Дарницька РДА); 

1.10. Розгляд скарги Олексія Багнюка щодо реалізації проєкту ГБ4 №1200 “Освітлення вул. Колекторної”; (КП 
"Позняки-інвест-УКБ Дарницького району міста Києва", Дарницька РДА); 

1.11.  Розгляд скарги Олексія Багнюка щодо реалізації проєкту ГБ-1 №341"Освітлення вул.Центральної" (КП 
"Київміськсвітло", Департамент транспортної інфраструктури, МРГ ); 

1.12. Розгляд скарги Степаненка Юрія щодо коригування кошторису до проєкту №1500 “Перехід на Арсенальній”; 
(Департамент транспортної інфраструктури, МРГ); 

1.13. Розгляд скарги Рака Олександра  щодо негативного висновку по проєкту № 832 Інклюзивний наземний 
пішохідний перехід через просп. Перемоги біля ст. м. «Політехнічний інститут»»; (Департамент 
транспортної інфраструктури, МРГ); 

1.14. Розгляд скарги Рака Олександра  щодо негативного висновку по проєкту  № 1472 Інклюзивний пішохідний 
перехід через вул. Борщагівську до станції трамвая Індустріальна"»; (Департамент транспортної 
інфраструктури, МРГ); 

2. Інше. 
   Обговорення та затвердження відповідальних від ГБК по районах та департаментах 

Голосували: за затвердження порядку денного засідання за основу (поіменне голосування          
зазначено в додатку Б до цього протоколу): 

За —  14 
Проти — 0 
Утримався — 0 
Не голосував —  1 
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Рішення прийнято. 

Ухвалили: затвердити порядок денний засідання за основу у наступній послідовності: 
1. Розгляд скарг: 
1.1. Розгляд скарги  Павла Кравчука  щодо негативного висновку проєкту №1547 "Муніципальний центр інтеграції 

іноземців" (Департамент освіти та науки, Департамент фінансів, МРГ). 
1.2. Розгляд скарги Ярославської Віри  щодо негативного висновку по проєкту №946 “Система відеонагляду для 

мешканців Деснянського району Києва”; (Управління житлово-комунального господарства Деснянської РДА, 
Деснянська РДА, Департамент фінансів, МРГ); 

1.3.  Розгляд скарги Дмитра Зуєва, щодо зміни адреси проєкту ГБ-2020 №1012 та проєкту ГБ-2020 №949 (ОД-506 
КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського р-ну, ”Оболонська РДА); 

1.4.  Розгляд скарги Рустама Савранського  щодо негативного висновку по проєкту №1420 "Сучасний двір для 
Соцміста"; (Управління будівництва Дніпровської районної РДА, Дніпровська РДА); 

1.5.  Розгляд скарги Рустама Савранського  щодо негативного висновку по проєкту №1201 "Школа активного 
громадянина "Активне Соцмісто""; (Управління освіти Дніпровської РДА, Дніпровська РДА); 

1.6.   Розгляд скарги Олександра Бродського  щодо негативного висновку по  проєкту №1751 “Безкоштовні 
онкотести” (Департамент охорони здоров’я); 

1.7.  Розгляд скарги Сергія Зайця, проєкт №319 Спортивний майданчик для міні-футболу «БОМБАРДИР» 
(Управління житлово-комунального господарства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, 
Дарницька РДА); 

1.8.  Розгляд скарги Руслана Арсенюка щодо негативного висновку по проєкту №1106 “Бережливе ставлення до 
життя. Квест-екскурсії "Князівство споживання". Осокорки-Позняки”; (Управління освіти Дарницької РДА, 
Дарницька РДА); 

1.9.  Розгляд скарги Руслана Арсенюка щодо негативного висновку по проєкту №1253 “Чисті газони, тротуари, 
дороги - чиста совість. Дарницький район”; (КП по утриманню зелених насаджень Дарницького району, 
Дарницька РДА); 

1.10. Розгляд скарги Олексія Багнюка щодо реалізації проєкту ГБ4 №1200 “Освітлення вул. Колекторної”; (КП 
"Позняки-інвест-УКБ Дарницького району міста Києва", Дарницька РДА); 

1.11.  Розгляд скарги Олексія Багнюка щодо реалізації проєкту ГБ-1 №341"Освітлення вул.Центральної" (КП 
"Київміськсвітло", Департамент транспортної інфраструктури, МРГ ); 

1.12. Розгляд скарги Степаненка Юрія щодо коригування кошторису до проєкту №1500 “Перехід на Арсенальній”; 
(Департамент транспортної інфраструктури, МРГ); 

1.13. Розгляд скарги Рака Олександра  щодо негативного висновку по проєкту № 832 Інклюзивний наземний 
пішохідний перехід через просп. Перемоги біля ст. м. «Політехнічний інститут»»; (Департамент 
транспортної інфраструктури, МРГ); 

1.14. Розгляд скарги Рака Олександра  щодо негативного висновку по проєкту  № 1472 Інклюзивний пішохідний 
перехід через вул. Борщагівську до станції трамвая Індустріальна"»; (Департамент транспортної 
інфраструктури, МРГ); 

2. Інше. 
   Обговорення та затвердження відповідальних від ГБК по районах та департаментах 
 

Слухали: Самойленка Олексія з пропозицією виключити з порядку денного п.1.4, п.1.5, 
п.1.12. 

Голосували: За виключення  з порядку денного пункту 1.4. 
За —   4 
Проти — 3 
Утримався — 7 
Не голосував — 0 
Рішення не прийнято. 
 
Голосували: За виключення  з порядку денного пункту 1.5. 
За —   4 
Проти — 3 
Утримався — 7 
Не голосував — 0 
Рішення не прийнято. 
 

14:52 – до засідання долучилась Капітан Вікторія (ГО “Електроніка України”). 
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Голосували: За виключення  з порядку денного пункту 1.12. 
За —   2 
Проти — 8 
Утримався — 5 
Не голосував — 0 
Рішення не прийнято. 
 
Слухали: Вікторію Оломуцьку з пропозицією занести до порядку денного пунктом 1.8 

розгляд скарги Олени Плевако за проєктом №448 ГБ-2020. 
Голосували: За внесення до порядку денного скаргу за проєктом №448. 
За —   15 
Проти — 0 
Утримався — 0 
Не голосував — 0 
Рішення прийнято. 
Ухвалили: Внести до порядку денного п.1.8 скаргу за проєктом №448 ГБ-2020. 
 
Голосували: За порядок денний в цілому. 
За —   15 
Проти — 0 
Утримався — 0 
Не голосував — 0 
Рішення прийнято. 
Ухвалили: Затвердити порядок денний в цілому в новій редакції: 
 

1. Розгляд скарг: 
1.1. Розгляд скарги  Павла Кравчука  щодо негативного висновку проєкту №1547 "Муніципальний центр інтеграції 

іноземців" (Департамент освіти та науки, Департамент фінансів, МРГ). 
1.2. Розгляд скарги Ярославської Віри  щодо негативного висновку по проєкту №946 “Система відеонагляду для 

мешканців Деснянського району Києва”; (Управління житлово-комунального господарства Деснянської РДА, 
Деснянська РДА, Департамент фінансів, МРГ); 

1.3. Розгляд скарги Дмитра Зуєва, щодо зміни адреси проєкту ГБ-2020 №1012 та проєкту ГБ-2020 №949 (ОД-506 КП 
“Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського р-ну, ”Оболонська РДА); 

1.4. Розгляд скарги Рустама Савранського  щодо негативного висновку по проєкту №1420 "Сучасний двір для 
Соцміста"; (Управління будівництва Дніпровської районної РДА, Дніпровська РДА); 

1.5. Розгляд скарги Рустама Савранського  щодо негативного висновку по проєкту №1201 "Школа активного 
громадянина "Активне Соцмісто""; (Управління освіти Дніпровської РДА, Дніпровська РДА); 

1.6. Розгляд скарги Олександра Бродського  щодо негативного висновку по  проєкту №1751 “Безкоштовні 
онкотести” (Департамент охорони здоров’я); 

1.7. Розгляд скарги Сергія Зайця, проєкт №319 Спортивний майданчик для міні-футболу «БОМБАРДИР» (Управління 
житлово-комунального господарства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, Дарницька РДА); 
1.8. Розгляд скарги Олени Плевако, проєкт №448 “Реконструкція дитячого майданчика на проспекті Миколи 
Бажана, 24/1”. 
1.9. Розгляд скарги Руслана Арсенюка щодо негативного висновку по проєкту №1106 “Бережливе ставлення до 
життя. Квест-екскурсії "Князівство споживання". Осокорки-Позняки”; (Управління освіти Дарницької РДА, 
Дарницька РДА); 
1.10. Розгляд скарги Руслана Арсенюка щодо негативного висновку по проєкту №1253 “Чисті газони, тротуари,              
дороги - чиста совість. Дарницький район”; (КП по утриманню зелених насаджень Дарницького району, Дарницька              
РДА); 
1.11. Розгляд скарги Олексія Багнюка щодо реалізації проєкту ГБ4 №1200 “Освітлення вул. Колекторної”; (КП              
"Позняки-інвест-УКБ Дарницького району міста Києва", Дарницька РДА); 
1.12. Розгляд скарги Олексія Багнюка щодо реалізації проєкту ГБ-1 №341"Освітлення вул.Центральної" (КП            
"Київміськсвітло", Департамент транспортної інфраструктури, МРГ ); 
1.13. Розгляд скарги Степаненка Юрія щодо коригування кошторису до проєкту №1500 “Перехід на Арсенальній”;              
(Департамент транспортної інфраструктури, МРГ); 
1.14. Розгляд скарги Рака Олександра щодо негативного висновку по проєкту № 832 Інклюзивний наземний              
пішохідний перехід через просп. Перемоги біля ст. м. «Політехнічний інститут»»; (Департамент транспортної            
інфраструктури, МРГ); 
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1.15. Розгляд скарги Рака Олександра щодо негативного висновку по проєкту № 1472 Інклюзивний пішохідний              
перехід через вул. Борщагівську до станції трамвая Індустріальна"»; (Департамент транспортної інфраструктури,           
МРГ); 
2. Інше. 
Обговорення та затвердження відповідальних від ГБК по районах та департаментах. 
 

 
3. Розгляд скарг:  

 
По пункту 1.1 порядку денного: Розгляд скарги  Павла Кравчука  щодо негативного висновку проєкту №1547 

"Муніципальний центр інтеграції іноземців" (Департамент освіти та науки, Департамент фінансів, МРГ). 
Слухали: Микиту Бугайова, представника Департаменту освіти та науки, про те, що проєкт 

не має повноцінної освітньої складової. Микита також зазначив, що повернення коштів, яке 
планує автор, не має юридичних механізмів, тому авторові варто звернути увагу на інші програми 
бюджетування. 

Слухали: Анну Боришкевич про те, що проєкт порушує положення, тому він має бути 
доопрацьованим і поданим у наступному році. 

Голосували: За не підтримку скарги Павла Кравчука за проєктом №1547 та недопущення 
проєкту до голосування. 

За —   13 
Проти —  1 
Утримався —  0 
Не голосував —   1 
Рішення прийнято. 
Ухвалили:  Не підтримати скаргу Павла Кравчука за проєктом №1547 та недопустити 

проєкт до голосування. 
 

 
По пункту 1.2 порядку денного: Розгляд скарги Ярославської Віри  щодо негативного висновку по проєкту 

№946 “Система відеонагляду для мешканців Деснянського району Києва”; (Управління 
житлово-комунального господарства Деснянської РДА,  Деснянська РДА, Департамент фінансів, МРГ); 
Слухали: Наталю Кисельову, представника команди проєкту №946 з проханням допустити 

проєкт до голосування. 
Слухали: Дмитра Артемчука, представника Управління житлово-комунального 

господарства Деснянської РДА про те, що проєкт не може бути реалізованим через відсутність 
загальнодоступність та фінансову складову. 

Слухали: Віталія Яківця про те, що подібний проєкт було відхилено МРГ через суміжність 
з міськими програмами. 

Голосували: За підтримку скарги  Ярославської Віри за проєктом №946 та допущення 
проєкту до голосування. 

За —   3 
Проти —  8 
Утримався —  4 
Не голосував —   0 
Рішення не прийнято. 
 
 

По пункту 1.3 порядку денного: Розгляд скарги Дмитра Зуєва, щодо зміни адреси проєкту ГБ-2020 №1012 та 
проєкту ГБ-2020 №949 (ОД-506 КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського 
р-ну, ”Оболонська РДА); 
Слухали: Дмитра Зуєва, автора проєкту ГБ-2020 №1012, з проханням змінити локалізацію. 
Слухали: Кириченко Світлану, представника Оболонської РДА, про те, що розпорядник 

підтримує зміну адреси реалізації. 
Голосували: За підтримку скарги Дмитра Зуєва за проєктом ГБ-2020 №1012 та змінити 

адресу локалізації проєкту на вул. Олександра Попова, 8. 
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За —   13 
Проти —  0 
Утримався —  2 
Не голосував —   0 
Рішення прийнято. 
Ухвалили:  Підтримати скаргу Дмитра Зуєва за проєктом ГБ-2020 №1012 та змінити 

адресу локалізації проєкту на вул. Олександра Попова, 8. 
 

Слухали: Дмитра Зуєва, автора проєкту ГБ-2020 №949, з проханням, у зв’язку з 
неможливістю реалізації за адресою, яка вказана у проєкті, змінити локалізацію. 

Слухали: Кириченко Світлану, представника Оболонської РДА про те, що розпорядник 
підтримує зміну адреси реалізації. 

Голосували: За підтримку скарги Дмитро Зуєва за проєктом ГБ-2020 №949 та змінити 
адресу локалізації проєкту з вул. Автозаводська, 17, на вул. Автозаводська, 15а 

За —   14 
Проти —  0 
Утримався —  1 
Не голосував —   0 
Рішення прийнято. 
Ухвалили:  За підтримку скарги Дмитро Зуєва за проєктом ГБ-2020 №949 та змінити 

адресу локалізації проєкту з вул. Автозаводська, 17, на вул. Автозаводська, 15а 
 

 
По пункту 1.4 порядку денного: Розгляд скарги Рустама Савранського  щодо негативного висновку по 

проєкту №1420 "Сучасний двір для Соцміста"; (Управління будівництва Дніпровської районної РДА, 
Дніпровська РДА); 
Слухали: Рустама Савранського, автора проєкту №1420, який повідомив що проєкт був 

відхилений та попросив допустити проєкт до голосування. 
Слухали: представника управління будівництва Дніпровської районної в м. Києві 

державної адміністрації, який висловив свою позицію щодо цієї скарги.  
Слухали: Олексія Самойленко, Михайла Лейченка, Вікторію Оломуцьку щодо цієї скарги. 
Голосували: За підтримку скарги Рустама Савранського щодо негативного висновку по 

проєкту №1420 "Сучасний двір для Соцміста" за умови погодження з Дніпровською РДА та 
кошторисом 993072 

За —  3 
Проти — 3 
Утримався — 9 
Не голосував —  0 
Рішення не прийнято. 
 
 

По пункту 1.5 порядку денного: Розгляд скарги Рустама Савранського  щодо негативного висновку по 
проєкту №1201 "Школа активного громадянина "Активне Соцмісто""; (Управління освіти Дніпровської РДА, 
Дніпровська РДА); 
Слухали: Рустама Савранського, автора проєкту, який повідомив, що проєкт був          

відхилений та попросив допустити проєкт до голосування. 
Слухали: представника Дніпровської РДА щодо непідтримки реалізації даної скарги у          

зв’язку з дублюванням програм. 
Слухали: Олексія Самойленка, Вікторію Оломуцьку, Михайла Лейченка  щодо цієї скарги. 
Голосували: За підтримку скарги Рустама Савранського за проєктом №1201 та допущення 

проєкт до голосування. 
За —   0 
Проти —  8 
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Утримався —  5 
Не голосував —   1 
Рішення не прийнято. 

 
 

По пункту 1.6 порядку денного:  Розгляд скарги Олександра Бродського  щодо негативного висновку по 
проєкту №1751 “Безкоштовні онкотести” (Департамент охорони здоров’я) 
Слухали: Артема Стельмашова, представника МРГ, про те, що від депутата немає листа 

підтримки. 
Слухали: Михайла Лейченка про те, що автора не може представляти його помічниця, 

Юлія Печуляк, оскільки вона не є в команді проєкту. 
Слухали: Марію Назарову про те, що проєкт є дублюванням бюджетних коштів, оскільки 

діагностика онкозахворювань є безкоштовною. Також Марія зазначила, що запропоновані тести не 
мають єдиної підтримки наукової спільноти, а останній їх огляд вівся у 1975 році.  

Слухали: Світлану Сусєкову, представницю Департаменту охорони здоров’я про те, що 
проєкт не може бути реалізований. 

Голосували: За підтримку скарги Олександра Бродського за проєктом №1751 та 
допущення проєкту до голосування. 

За —   2 
Проти —  7 
Утримався —  4 
Не голосував —   2 
Рішення не прийнято. 
  
 

По пункту 1.7 порядку денного: Розгляд скарги Сергія Зайця, проєкт № 319 Спортивний майданчик для 
міні-футболу «БОМБАРДИР» (Управління житлово-комунального господарства Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації, Дарницька РДА); 
Слухали: Сергія Зайця, автора проєкту №319, про те, що у зв’язку з надходженням скарг 

до РРГ, проєкт не був допущеним до голосування. 
Слухали: Михайла Лейченка про те, що проєкт допущений до голосування автоматично, та 

ГБК має право підтримати скаргу. 
Слухали: Віктора Шумакова, начальника Управління житлово-комунального господарства 

Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, про те, що скарги дійсно були наявні, 
але управління не проти допуску проєкту. 

Голосували: За підтримку скарги Сергія Зайця за проєктом №319 та допущення проєкту до 
голосування 

За —   14 
Проти —  0 
Утримався —  1 
Не голосував —   0 
Рішення прийнято. 
Ухвалили: Підтримати скаргу Сергія Зайця за проєктом №319 та допустити проєкт до 

голосування. 
 

 
По пункту 1.8 порядку денного: Розгляд скарги Олени Плевако, проєкт ГБ-2020 №448 “Реконструкція 

дитячого майданчика на проспекті Миколи Бажана, 24/1”. 
Слухали: Олену Плевако, автора проєкту №448, по суті скарги. 
Слухали: Михайла Лейченка, Олексія Самойленка. 
Голосували: За підтримку скарги Олени Плевако за проєктом Гб 2020 №448 та зміни 

зображення позицій в кошторисі. 
За —   15 
Проти —  0 
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Утримався —  0 
Не голосував —   0 
Рішення прийнято. 
Ухвалили: Підтримати скаргу Олени Плевако за проєктом Гб 2020 №448 та змінити 

зображення позицій в кошторисі. 
 
 

По пункту 1.9 порядку денного: Розгляд скарги Руслана Арсенюка щодо негативного висновку по проєкту 
№1106 “Бережливе ставлення до життя. Квест-екскурсії "Князівство споживання". Осокорки-Позняки”; 
(Управління освіти Дарницької РДА, Дарницька РДА). 
Слухали: Анжелу Рєку, представника Управління освіти Дарницької РДА по негативному 

висновку по проєкту. 
Слухали: Руслана Арсенюка, автора проєкту №1106 по суті скарги. 
Голосували: За перенесення скарги Руслана Арсенюка за проєктом №1106 на наступне 

засідання ГБК. 
За —   14 
Проти —  0 
Утримався —  0 
Не голосував —   1 
Рішення прийнято. 
Ухвалили: Перенести скаргу Руслана Арсенюка за проєктом №1106 на наступне засідання 

ГБК. 
 
 

По пункту 1.10 порядку денного: Розгляд скарги Руслана Арсенюка щодо негативного висновку по проєкту 
№1253 “Чисті газони, тротуари, дороги - чиста совість. Дарницький район”; (КП по утриманню зелених 
насаджень Дарницького району, Дарницька РДА); 
Слухали: Руслана Арсенюка, автора проєкту №1253, по суті скарги. 
Слухали: Романа Гузенко, представника КП по утриманню зелених насаджень 

Дарницького району по негативному висновку по проєкту. 
Голосували: За підтримку скарги Руслана Арсенюка за проєктом №1253 та допустити 

проєкт до голосування 
За —   3 
Проти —  1 
Утримався —  9 
Не голосував —   2 
Рішення не прийнято. 
 
 

По пункту 1.11 порядку денного: Розгляд скарги Олексія Багнюка щодо реалізації проєкту ГБ-2020 №1200 
“Освітлення вул. Колекторної”; (КП "Позняки-інвест-УКБ Дарницького району міста Києва", Дарницька 
РДА); 
Слухали: Олексія Багнюка, автора проєкту ГБ-2020 №1200 про те, що на даний момент 

проєкт не є належно реалізованим. Також Олексій зазначив, що не задоволений відсутністю 
належного спілкування з розпорядником коштів. 

Слухали: Олега Москвичова, представника КП "Позняки-інвест-УКБ Дарницького району 
міста Києва". 

Слухали: Михайла Лейченка з пропозицією доручити контроль за реалізацією проєктом 
МРГ. 

Голосували: За взяття до відома  скарги Олексія Багнюка  за проєктом ГБ-4 №1200 та 
доручити контроль за реалізацією проєктом МРГ. 

За —   14 
Проти —  0 
Утримався —  0 
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Не голосував —   1 
Рішення прийнято. 
Ухвалили: Взяти до відома скарги Олексія Багнюка за проєктом ГБ-4 №1200 та доручити 

контроль за реалізацією проєктом МРГ. 
 
 

По пункту 1.12 порядку денного:   Розгляд скарги Олексія Багнюка щодо реалізації проєкту ГБ-1 
№341"Освітлення вул.Центральної" (КП "Київміськсвітло", Департамент транспортної інфраструктури, 
МРГ ); 
Слухали: Олексія Багнюка, автора проєкту ГБ1 №341 про те, що на даний момент проєкт 

не є належно реалізованим. 
Слухали: Дмитра Молочинського, в.о. начальника служби капітального будівництва КП 

"Київміськсвітло", про те, що проєкт знаходиться на балансі його КП. 
Голосували: За взяття  скарги до  відома  Олексія Багнюка за проєктом  ГБ1 №341 та 

надіслання запиту про стан реалізації проєкту до РБК. 
За —   13 
Проти —  0 
Утримався —  0 
Не голосував —   2 
Рішення прийнято. 
Ухвалили: Взяти скаргу Олексія Багнюка за проєктом ГБ-1 №341 до відома, та надіслати 

запит про стан реалізації проєкту до РБК. 
 
 

По пункту 1.13 порядку денного: Розгляд скарги Степаненка Юрія щодо коригування кошторису до проєкту 
№1500 “Перехід на Арсенальній”; (Департамент транспортної інфраструктури, МРГ) 
Слухали: Владислава Самойленка, представника команди проєкту №1500, з проханням 

підтримати скаргу щодо збільшення кошторису. 
Слухали: Сергія Галушко, представника Департаменту транспортної інфраструктури, щодо 

скарги. 
Слухали: Олексія Самойленко, Михайла Лейченка, Марію Назарову, Вікторію Оломуцьку. 
Голосували: За скасування рішення ГБК щодо допуску проєкта №1500 до голосування 
За —   8 
Проти —  1 
Утримався —  4 
Не голосував —   2 
Рішення прийнято. 
Ухвалили:  Скасувати рішення ГБК щодо допуску проєкта №1500 до голосування. 
 
Голосували: За підтримку звернення Степаненка Юрія щодо проєкту №1500 та допущення 

проєкту до голосування з кошторисом 498 тис. 
За —   10 
Проти —  1 
Утримався —  4 
Не голосував —   0 
Рішення прийнято. 
Ухвалили: Підтримати звернення Степаненка Юрія щодо проєкту №1500 та допустити 

проєкт до голосування з кошторисом 498 тис. 
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По пункту 1.14 порядку денного: Розгляд скарги Рака Олександра  щодо негативного висновку по проєкту 
№832 Інклюзивний наземний пішохідний перехід через просп. Перемоги біля ст. м. «Політехнічний 
інститут»»; (Департамент транспортної інфраструктури, МРГ); 
Слухали: Олександра Рака, автора проєкту №832, щодо того, що реалізація проєкту 

можлива. 
Слухали: Сергія Галушко, представника Департаменту транспортної інфраструктури, щодо 

скарги. 
Голосували: За підтримку скарги Рака Олександра за проєктом №832 та допущення 

проєкту до голосування. 
За —   7 
Проти —  0 
Утримався —  7 
Не голосував —   1 
Рішення не прийнято. 

По пункту 1.15 порядку денного: Розгляд скарги Рака Олександра  щодо негативного висновку по проєкту 
№1472 Інклюзивний пішохідний перехід через вул. Борщагівську до станції трамвая Індустріальна"»; 
(Департамент транспортної інфраструктури, МРГ); 
Слухали: Олександра Рака, автора проєкту №1472, щодо скарги. 
Слухали: Сергія Галушко, представника Департаменту транспортної інфраструктури, щодо 

скарги. 
Слухали: Марію Назарову, Михайла Лейченка, Ірину Крезуб щодо інклюзивності проєкту. 
Голосували: За підтримку скарги Рака Олександра за проєктом №1472 та допущення 

проєкту до голосування. 
За —   7 
Проти —  0 
Утримався —  6 
Не голосував —   2 
Рішення не прийнято. 

По пункту 2 порядку денного: Інше 
Слухали: членів ГБК щодо затвердження відповідальних від ГБК по районах та 

департаментах. 
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Додаток А 

Присутні на засіданні ГБК-4 

№ ПІБ Статус у ГБ, розгляд проєкту № 

 1 Микита Бугайов Департамент освіти та науки 

 2 Наталя Кисельова команда проєкту №946 

 3 Дмитро Артемчук Управління житлово-комунального господарства 
Деснянської РДА 

 4 Дмитро Зуєв автор проєкту ГБ-2020 №1012 

 5 Світлана Кириченко Оболонська РДА 

 6 Рустам Савранський автор проєктів ГБ 

 7 Артем Стельмашов МРГ 

 8 Юлія Печуляк помічниця депутата Бродського Олександра 

 9 Світлана Сусєкова Департамент охорони здоров’я 

 10 Сергій Заєць автор проєкту №319 

 11 Віктор Шумаков Управління житлово-комунального господарства 
Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації 

 12 Олена Плевако автор проєкту №448 

13 Анжела Рєка Управління освіти Дарницької РДА 

14 Руслан Арсенюк автор проєктів ГБ 

15 Роман Гузенко КП по утриманню зелених насаджень Дарницького 
району 

16 Олексій Багнюк автор проєктів ГБ 

17 Олег Москвичов КП "Позняки-інвест-УКБ Дарницького району міста 
Києва" 

18 Дмитро Молочинський в.о. начальника служби капітального будівництва КП 
"Київміськсвітло" 

19 Владислав Самойленко представник команди проєкту №1500 

20 Сергій Галушко Департамент транспортної інфраструктури 

21 Олександр Рак автор проєктів ГБ 
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 Додаток Б  
Поіменне голосування на засіданні ГБК 
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