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ПРОТОКОЛ №15 

Засідання Громадської бюджетної комісії міста Києва 

четвертого скликання 

Місце проведення засідання: Київ, відеоконференція 

Дата та час проведення: 14 серпня 2020 року, 13:00 год       

СПИСОК УЧАСНИКІВ ЗАСІДАННЯ 

з правом вирішального голосу: 

№ Організація  ПІБ 

1 ГО “Намисто” Волочай Руслана 

2 ГО “Коралі” Литвинчук Валентина 

3 ГО “Деснянська Січ”  

4 БФ “Народні скарби” Маржан Ірина 

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

6 ГО “Нова надія - 2012”  

7 БО БФ “Україна космічна”  

8 ГО “KEY CITY” Оломуцька Вікторія 

9 ГО “Студвотч” Мандренко Анна 

10 ГО “ФЕДЕРАЦІЯ ПОЛ ДЕНС УКРАЇНА” Івашко Ауріка  

11 ГО “Літературна платформа ЛЕПОРТ”  Рейнштейн-Горбунов Костянтин  

12 
ГО “Національна Асоціація Природних 

Вод” Лейченко Михайло 

13 ГО “Кияни об’єднуємось” Самойленко Олексій 

14 ГО “Електроніка України” Капітан Вікторія 

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 Людмили Фактор щодо зняття з голосування проекту № 989  «EVORANK 

у НВК «Кияночка»; (Шевченківське управління освіти, Шевченківська РДА,  МРГ);  

2.2.  Розгляд скарги Олени Філіппук щодо негативного висновку по проекту №940 

“Волонтерська родина”; (Департамент суспільних комунікацій ВО КМР (КМДА), Служба 

у справах дітей та сім'ї ВО КМР (КМДА), Управління туризму та промоцій ВО КМР 

(КМДА), МРГ); 

2.3.  Інше. 
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РОЗГЛЯД ПИТАНЬ 

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

про наявність кворуму 

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

Присутні на засіданні членів ГБК-4 з правом голосу: 12. 

Кворум (12/15). 

2. Обрання секретаря на засідання 

Слухали:  Михайла Лейченко, який запропонував на це засідання обрати нового 

Секретаря, кандидатура Мандренко Анна . 

Голосували: за обрання Секретарем засідання ГБК - Мандренко Анна, ГО “Студвотч”.  

(по іменне голосування зазначено в додатку Б до цього протоколу). 

За —  11  

Проти — 0 

Утримався — 1 

Не голосував —  3  

Рішення прийнято. 

Ухвалили: обрано Секретарем засідання №15 ГБК - Мандренко Анну. 

3. Затвердження порядку денного 

Слухали: Михайла Лейченко, з пропозицію взяти за основу порядок денний засідання у 

наступній послідовності: 

1. Розгляд скарги Людмили Фактор щодо зняття з голосування проекту № 989  

«EVORANK у НВК «Кияночка»; (Шевченківське управління освіти, Шевченківська РДА,  МРГ);  

2.  Розгляд скарги Олени Філіппук щодо негативного висновку по проекту №940 

“Волонтерська родина”; (Департамент суспільних комунікацій ВО КМР (КМДА), Служба у справах 

дітей та сім'ї ВО КМР (КМДА), Управління туризму та промоцій ВО КМР (КМДА), МРГ); 

3.   Інше. 

 

Голосували: за затвердження порядку денного засідання за основу, представленого 

Лейченком Михайлом (поіменне голосування зазначено в додатку Б до цього протоколу). 

За —   12 

Проти — 0 

Утримався — 0 

Не голосував —  3  

Рішення прийнято. 

Ухвалили: затвердити порядок денний засідання за основу у наступній послідовності: 

1. Розгляд скарги Людмили Фактор щодо зняття з голосування проекту № 989  

«EVORANK у НВК «Кияночка»; (Шевченківське управління освіти, Шевченківська РДА,  МРГ);  

2.  Розгляд скарги Олени Філіппук щодо негативного висновку по проекту №940 

“Волонтерська родина”; (Департамент суспільних комунікацій ВО КМР (КМДА), Служба у справах 

дітей та сім'ї ВО КМР (КМДА), Управління туризму та промоцій ВО КМР (КМДА), МРГ); 

3.   Інше. 
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Слухали: Михайла Лейченко, який повідомив, що проєкт №989 лідером проєкту був 

видалений з системи з сайту ГБ. в зв’язку з чим не має предмету розгляду.  

Голосували: за затвердження порядку денного засідання в новій редакції  (поіменне 

голосування зазначено в додатку Б до цього протоколу). 

За —   12 

Проти — 0 

Утримався — 0 

Не голосував —  3  

Рішення прийнято. 

Ухвалили: затвердити порядок денний засідання в новій редакції: 

1. Розгляд скарги Олени Філіппук щодо негативного висновку по проекту №940 

“Волонтерська родина”; (Департамент суспільних комунікацій ВО КМР (КМДА), Служба у справах 

дітей та сім'ї ВО КМР (КМДА), Управління туризму та промоцій ВО КМР (КМДА), МРГ); 

2.  Інше. 

4. По 1 пункту порядку денного: Розгляд скарги Олени Філіппук щодо негативного 

висновку по проекту №940 “Волонтерська родина”; (Департамент суспільних 

комунікацій ВО КМР (КМДА), Служба у справах дітей та сім'ї ВО КМР (КМДА), 

Управління туризму та промоцій ВО КМР (КМДА), МРГ) 

Слухали: Олену Філіпчук, лідеру проєкту, яка повідомила що проєкт був відхилений та 

попросила допустити проєкт до голосування. 

Слухали: Дмитра Рубана, представника Департаменту суспільних комунікацій, який 

висловив свою позицію щодо цієї скарги.  

Слухали: Лейченко Михайла, Марію Назарову, Олексія Самойленко, Вікторію Оломуцьку. 

Голосували: за підтримку скарги Олени Філіппук за проєктом №940 “Волонтерська родина” 

та допущення проекту до голосування (поіменне голосування зазначено в додатку Б до цього 

протоколу). 

За —   1 

Проти —  5 

Утримався —  6 

Не голосував —   3 

Рішення не прийнято. 

 

5. По 2 пункту порядку денного: Інше. 

Слухали: Вікторію Оломуцьку, яка повідомила, що тільки що надійшла скарга від  

Александра Беленко на пошту gbk@kyivcity.gov.ua, проєкт  №824 “Регульований пішохідний 

перехід на перетині Вадима Гетьмана і Виборзької”. При цьому зміна статусу в системі на 

“Відхилення остаточно” відбувся ще 23.07.2020.  Також зазначила, що згідно п.10 ст.11 положення 

про ГБ “Висновок відповідної робочої групи щодо неприйняття проєкту до голосування може бути 

оскаржений Командою до ГБК протягом 5 календарних днів з дня отримання висновку. Скарги 

надсилаються в електронній формі на офіційні електронні адреси ГБК та МРГ, що зазначені в 

електронній системі. Відсутність аргументації у надісланій скарзі є підставою для залишення її без 

розгляду ГБК.” В зв’язку з вищевикладеним розгляду цієї скарги не буде.   

Головуючий засіданням Михайло ЛЕЙЧЕНКО 

Секретар засідання   Анна МАНДРЕНКО  
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Додаток А 

Присутні на засіданні ГБК-4 

№ ПІБ Статус у ГБ, розгляд проєкту № 

 1 
Олени Філіппук  проект №940 

 2 Шут Тетяна  проект 989 "EVORANK в НВК "Кияночка" 

 3 Дмитро Рубан департамент суспільних комунікацій 
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 Додаток Б  

Поіменне голосування на засіданні ГБК 

 

 


