
ПРОТОКОЛ №16 
Засідання Громадської бюджетної комісії міста Києва 

четвертого скликання 
Місце проведення засідання: Київ, відеоконференція 

Дата та час проведення: 14 вересня 2020 року, 14:00 год  
 
 

СПИСОК УЧАСНИКІВ ЗАСІДАННЯ 
з правом вирішального голосу: 

 
№ Організація  ПІБ 
1 ГО “Намисто” Волочай Руслана 

2 ГО “Коралі” Литвинчук Валентина (з 14:52) 

3 БФ “Народні скарби” Хоменко Олег 

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

5 ГО “KEY CITY” Оломуцька Вікторія 

6 ГО “Студвотч” Атаманчук Олена 

7 
ГО “ФЕДЕРАЦІЯ ПОЛ ДЕНС УКРАЇНА” Івашко Ауріка до 15:56, з 15:56 Розумій 

Ольга до 17:06, з 17:06 Івашко Ауріка 

8 ГО “Літературна платформа ЛЕПОРТ” Боришкевич Анна 

9 
ГО “Національна Асоціація Природних 
Вод” Лейченко Михайло 

10 ГО “Кияни об’єднуємось” Самойленко Олексій 

11 ГО “Електроніка України” Капітан Вікторія 

12 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. Про затвердження порядку денного. 
3. Розгляд скарг: 

3.1 Розгляд скарги Дмитра Гузенка щодо неправомірної агітації за проєкти №1705, №1187, 
№1270, №1298, №1131 (порушення ч.2 п.1 ст.4 Положення)  

3.2  Розгляд скарги Олексія Полторакова щодо неправомірної агітації за проєкти №113, 
№114, №125, №126, №1139 (порушення ч.2 п.1 ст.4 Положення) 

3.3 Розгляд скарги Яни Жирнової щодо неправомірної агітації за проєкт №113 
3.4 Розгляд скарги Міхаїла Софільканіча щодо звинувачення в неправомірної агітації. за 

проєкт №1139 
3.5 Розгляд скарги Марії Кізленко щодо звинувачення проєктів №113, №114, №125, №126 в 

неправомірної агітації. 
3.6  Розгляд скарг щодо неправомірної агітації за проєкти №467, №468 №469, №470, №566. 

та  Розгляд скарги Андрія Максимова щодо неправомірної агітації за проєкт №467  
3.6.1. від Олександри Мацишиної; 
3.6.2. від Данііла Хуторянського;  
3.6.3. від Олександра Рака;  

3.7 Розгляд скарги Яни Жирнової щодо неправомірної агітації за проєкт №398  
3.8 Розгляд скарг Романа Теліка та Костянтина Давиденка щодо голосування без його відома 

з його аккаунта за проєкти ГБ-2021 №1093, 568, 566, 564.  
3.9 Розгляд звернення Юлії Яцкевич щодо перенесення адреси реалізації проєкту № 85 

ГБ-2020 (Департамент міського благоустрою ВО КМР (КМДА) 
3.10 Розгляд скарги Олексія Багнюка щодо неефективної реалізації проекту ГБ 2020 №1200 

(КП Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва) 
3.11  Розгляд звернення Романа Грищука щодо реалізації проєкту ГБ 2020 №1176. 

(Департамент міського благоустрою ВО КМР (КМДА) 
3.12  Розгляд скарги Олега Бондаренка щодо неефективної реалізації проєкту ГБ м. Києва 

2020 № 1300 "AirZOOM - безпечне повітря для твоєї дитини - мобільна мережа 
моніторингу якості повітря". 

3.13 Розгляд скарги Анастасії Михальченко щодо проекту ГБ-2021 № 23 "Дитячі водні 
походи з клубом "ІСКРА" від табору "РОБІНЗОН", щодо збору коштів з батьків на 
реалізацію проекту (у попередні роки). 

3.14 Розгляд скарги Маріанни Хмельницької щодо використання Громадського бюджету у 
політичній рекламі депутата КМР Андрія Андрєєва при зборі голосів за проекти ГБ-2021 
№382, 467, 468, 469, 470, 564, 566, 568.  

4. Розгляд порушень етики в ГБ, виявлених членами ГБК під час голосування. 
4.1 Порушення етики депутатом КМР Ярмоленко Юлією: порушення п.3 ст.4 Положення 

про Громадський бюджет, використання ГБ у політичній рекламі. Ярмоленко Юлія є 
автором проєктів ГБ-2021 № 118, 249, 293, 130. 211. 

4.2  Порушення етики депутатом КМР Андрєєвим Андрієм: порушення п.3 ст.4 Положення 
про Громадський бюджет, використання ГБ у політичній рекламі. Андрєєв Андрій є 
автором проєктів ГБ-2021 №382, 467, 468, 469, 470. 

4.3  Порушення етики депутатом КМР Дегтярьовою Ларисою: порушення п.3 ст.4 
Положення про Громадський бюджет, використання ГБ у політичній рекламі.Дегтярьова 
Лариса є автором проєктів ГБ-2021 № 1367, 1368, 1369, 1370, 1371. 

4.4 Порушення етики депутатом КМР Бродським Олександром: порушення п.3 ст.4 
Положення про Громадський бюджет, використання ГБ у політичній рекламі. Бродський 
Олександр є автором проєктів ГБ-2021 №1705, 1817, 1649, 1789. 
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4.5 Порушення етики кандидатом у депутати КМР Федоренком Ярославом: порушення п.3 
ст.4 Положення про Громадський бюджет, використання ГБ у політичній рекламі. 
Федоренко Ярослав є автором проєктів ГБ-2021 №644,  459, 704, 1195, 458 

4.6. Порушення етики депутатом КМР Мухою Вікторією: відсутність повідомлення про 
наміри участі в ГБ. Відкритий заклик підтримати проєкт ГБ-2021 №1060 
https://www.facebook.com/victoria.mukha.5/posts/10224254697173404 

4.7 Порушення етики депутатом КМР Овраменко Оленою: відсутність повідомлення про 
наміри участі в ГБ. Відкриті заклики підтримати проєкти ГБ-2021: №440, 443, 450 
(https://www.facebook.com/elenaovramenko/posts/3090000811097530)  

4.8 Порушення етики депутатом КМР Банасом Дмитром: відсутність повідомлення про 
наміри участі в ГБ. Відкриті заклики підтримати проєкти ГБ-2021: №452 
(https://www.facebook.com/banas.met/posts/1404559019735861 ) та №1249 
https://facebook.com/story.php?story_fbid=1386417651549998&id=100005453283014  

4.9 Порушення етики помічником народного депутата України Крейденка В. Носенком 
Ігорем: несвоєчасне повідомлення про наміри участі в ГБ (через 20 днів після старту 
голосування) в якості автора проєктів ГБ-2021 №914, 904, 916, 921, 923. 

4.10 Порушення етики авторами проектів щодо ненадання листів про використання 
авторського права на лого "EVORANK" та твір прикладного характеру "EVORANK" та 
використання промо-ролику, в якому присутні помічники народного депутата України 
Юраша С. Басовський Володимир та Гурін Микола та депутат КМР Ярмоленко Юлія 
(про що не були надані відповідні листи підтримки). Автори та номери проєктів: 
843, 865, 870, 896 Михайло Колеко (без відео); 892, 900, 907 Артур Кузьмін (без відео); 
1346 Максим Воротнюк (без відео); 893, 903 Валентин Паньків (без відео); 979, 995, 992 
Максим Вакуленко (без відео); 1320 Олександр Никифоряк (без відео); 1086 Ігор 
Семенов (без відео); 1203 Марина Миколаєнко (без відео); 1766 Антоніна Спірідончева 
(без відео); 1408 Надія Курочка (без відео); 855 Любов Саченко (з відео); 914, 904, 916, 
921, 923 Ігор Носенко (з відео); 1529 Інна Тихонова (з відео); 1466, 1483 Євгенія Яковець 
(з відео); 1434,1425 Софія Сушко (з відео); 1691, 1699 Яна Шевелєва (з відео); 1723 Ірина 
Демиденко (з відео); 1682, 1674, 1664 Анастасія Галаса (з відео); 1758 Анна Басовська (з 
відео); 1784 Олександра Могила (з відео); 1724, 1739, 1757 Тетяна Катеринич (з відео); 
1616 Марія Пасічна (з відео); 1677 Анастасія Колесник (з відео); 1660 Ігор Ванкевич (з 
відео); 922 Євгенія Яковлєва (з відео); 1561 Юлія Литовченко (з відео); 929 Анна Дашко 
(з відео); 991 Артем Вєтров (з відео). 

4.11 Порушення етики щодо вимагання скріншотів голосів за проєкти ГБ-2021 № 447, 1295, 
1241 (автор Анна Діхтяр).  

4.12 Порушення етики щодо обіцянки подарунку за голосування за проєкт ГБ-2021 №398 
(автор Світлана Колосова).  

4.13 Щодо порушення ч.3 п.2.2 ст.11 Положення у проектах №1386 (автор Олег Мельник), 
№9 (автор Микола Масловський), №121 (автор Ірина Главацька), №352 (автор Олена 
Яструбенко). 

5. Робота електронної системи для голосування (ДІКТ). 
6. 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 Лейченка, з уточненням присутніх членів ГБК-4 з правом голосу. 

Згідно з  п.15 статті 6 положення про громадський бюджет “ГБК: порядок формування складу, 
повноваження, порядок організації роботи:  “Представники організації - учасника ГБК зобов'язані 
брати участь у роботі ГБК. У разі пропуску представником організації 2 засідань ГБК, що 
зафіксовано у відповідному протоколі ГБК, така організація автоматично без будь-якого рішення 
припиняє повноваження учасника ГБК.  У такому разі новим учасником ГБК стає наступна 
організація згідно з відповідним протоколом МРГ. У разі, якщо склад ГБК сформовано з 
урахуванням абзацу третього частини шостої цієї статті Положення, місце організації, яка 
припинила повноваження учасника ГБК, залишається вакантним до формування наступного 
складу ГБК”,  ГО “Україна космічна” автоматично припинила повноваження учасника ГБК. 
Згідно з п. 16 статті 6: Організація-учасник ГБК може припинити свою участь у роботі ГБК 
шляхом подання відповідного письмового звернення на електронну адресу ГБК та МРГ. У такому 
разі новим учасником ГБК стає наступний учасник конкурсу ГБК згідно з відповідним протоколом 
МРГ. У разі, якщо склад ГБК сформовано з урахуванням абзацу третього частини шостої цієї 
статті Положення, місце організації, яка припинила повноваження учасника ГБК, залишається 
вакантним до формування наступного складу ГБК”, ГО “Деснянська Січ” та ГО “Нова 
надія-2012” припинили повноваження учасників ГБК відповідно до листів керівників 
ГО(додатки). 
Присутні на засіданні членів ГБК-4 з правом голосу: 11 

Кворум (11/12). 
 

2. Обрання секретаря на засідання 
Слухали:  Михайла Лейченка, який запропонував на це засідання обрати нового Секретаря, 
кандидатура Назарова Марія. 
Голосували: за обрання Секретарем засідання ГБК - Марію Назарову, .  
(поіменне голосування зазначено в додатку Б до цього протоколу). 
За —  10 
Проти — 0 
Утримався — 1 
Не голосував — 1 
Рішення прийнято. 
Ухвалили: обрано Секретарем засідання №16 ГБК - Марію Назарову. 

 
3. Затвердження порядку денного 

Слухали: Лейченка Михайла з пропозицією взяти за основу порядок денний засідання у 
наступній послідовності: 

1. Розгляд скарг: 
1.1 Розгляд скарги Дмитра Гузенка щодо неправомірної агітації за проєкти №1705, №1187, №1270, №1298, 
№1131 (порушення ч.2 п.1 ст.4 Положення);  
1.2 Розгляд скарги Олексія Полторакова щодо неправомірної агітації за проєкти №113, №114, №125, №126, 
№1139 (порушення ч.2 п.1 ст.4 Положення); 
1.3 Розгляд скарги Яни Жирнової щодо неправомірної агітації за проєкт №113; 
1.4 Розгляд скарги Міхаїла Софільканіча щодо звинувачення в неправомірної агітації. за проєкт №1139; 
1.5 Розгляд скарги Марії Кізленко щодо звинувачення проєктів №113, №114, №125, №126 в неправомірної 
агітаціїм 
1.6 Розгляд скарг щодо неправомірної агітації за проєкти №467, №468 №469, №470, №566. та Розгляд скарги 
Андрія Максимова щодо неправомірної агітації за проєкт №467  

 1.6.1. від Олександри Мацишиної; 
1.6.2. від Данііла Хуторянського;  
1.6.3. від Олександра Рака;  

1.7 Розгляд скарги Яни Жирнової щодо неправомірної агітації за проєкт №398;  
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1.8 Розгляд скарг Романа Теліка та Костянтина Давиденка щодо голосування без його відома з його 
аккаунта за проєкти ГБ-2021 №1093, 568, 566, 564; 
1.9 Розгляд звернення Юлії Яцкевич щодо перенесення адреси реалізації проєкту № 85 ГБ-2020; 
1.10 Розгляд скарги Олексія Багнюка щодо неефективної реалізації проекту ГБ 2020 №1200;  
1.11 Розгляд звернення Романа Грищука щодо реалізації проєкта ГБ 2020 №1176; 
1.12 Розгляд скарги Олега Бондаренка щодо неефективної реалізації проєкту ГБ м. Києва 2020 № 1300 
"AirZOOM - безпечне повітря для твоєї дитини - мобільна мережа моніторингу якості повітря"м 
1.13 Розгляд скарги Анастасії Михальченко щодо проекту ГБ-2021 № 23 "Дитячі водні походи з клубом 
"ІСКРА" від табору "РОБІНЗОН", щодо збору коштів з батьків на реалізацію проекту (у попередні роки); 
1.14 Розгляд скарги Маріанни Хмельницької щодо використання Громадського бюджету у політичній рекламі 
депутата КМР Андрія Андрєєва при зборі голосів за проекти ГБ-2021  №382, 467, 468, 469, 470, 564, 566, 568;  

2. Розгляд порушень етики в ГБ, виявлених членами ГБК під час голосування:  
2.1.Порушення етики депутатом КМР Ярмоленко Юлією: порушення п.3 ст.4 Положення про Громадський 
бюджет, використання ГБ у політичній рекламі. Ярмоленко Юлія є автором проєктів ГБ-2021 № 118, 249, 
293, 130. 211; 
2.2  Порушення етики депутатом КМР Андрєєвим Андрієм: порушення п.3 ст.4 Положення про Громадський 
бюджет, використання ГБ у політичній рекламі. Андрєєв Андрій є автором проєктів ГБ-2021 №382, 467, 
468, 469, 470; 
2.3  Порушення етики депутатом КМР Дегтярьовою Ларисою: порушення п.3 ст.4 Положення про 
Громадський бюджет, використання ГБ у політичній рекламі.Дегтярьова Лариса є автором проєктів 
ГБ-2021 № 1367, 1368, 1369, 1370, 1371; 
2.4. Порушення етики депутатом КМР Бродським Олександром: порушення п.3 ст.4 Положення про 
Громадський бюджет, використання ГБ у політичній рекламі. Бродський Олександр є автором проєктів 
ГБ-2021 №1705, 1817, 1649, 1789; 
2.5 Порушення етики кандидатом у депутати КМР Федоренком Ярославом: порушення п.3 ст.4 Положення 
про Громадський бюджет, використання ГБ у політичній рекламі. Федоренко Ярослав є автором проєктів 
ГБ-2021 №644,  459, 704, 1195, 458; 
2.6. Порушення етики депутатом КМР Мухою Вікторією: відсутність повідомлення про наміри участі в ГБ. 
Відкритий заклик підтримати проєкт ГБ-2021 №1060;  
2.7. Порушення етики депутатом КМР Овраменко Оленою: відсутність повідомлення про наміри участі в 
ГБ. Відкриті заклики підтримати проєкти ГБ-2021: №440, 443, 450; 
2.8.Порушення етики депутатом КМР Банасом Дмитром: відсутність повідомлення про наміри участі в ГБ. 
Відкриті заклики підтримати проєкти ГБ-2021: №452 та №1249; 
2.9 Порушення етики помічником народного депутата України Крейденка В. Носенком Ігорем: несвоєчасне 
повідомлення про наміри участі в ГБ (через 20 днів після старту голосування) в якості автора проєктів 
ГБ-2021 №914, 904, 916, 921, 923; 
2.10 Порушення етики авторами проектів щодо ненадання листів про використання авторського права на 
лого "EVORANK" та твір прикладного характеру "EVORANK" та використання промо-ролику, в якому 
присутні помічники народного депутата України Юраша С. Басовський Володимир та Гурін Микола та 
депутат КМР Ярмоленко Юлія (про що не були надані відповідні листи підтримки). Автори та номери 
проєктів: 843, 865, 870, 896 Михайло Колеко (без відео), 892, 900, 907 Артур Кузьмін (без відео), 1346 Максим 
Воротнюк (без відео), 893, 903 Валентин Паньків (без відео), 979, 995, 992 Максим Вакуленко (без відео), 1320 
Олександр Никифоряк (без відео), 1086 Ігор Семенов (без відео), 1203 Марина Миколаєнко (без відео), 1766 
Антоніна Спірідончева (без відео), 1408 Надія Курочка (без відео), 855 Любов Саченко (з відео), 914, 904, 916, 
921, 923 Ігор Носенко (з відео),1529 Інна Тихонова (з відео), 1466, 1483 Євгенія Яковець (з відео), 1434,1425 
Софія Сушко (з відео), 1691, 1699 Яна Шевелєва (з відео), 1723 Ірина Демиденко (з відео), 1682, 1674, 1664 
Анастасія Галаса (з відео), 1758 Анна Басовська (з відео), 1784 Олександра Могила (з відео), 1724, 1739, 1757 
Тетяна Катеринич (з відео), 1616 Марія Пасічна (з відео), 1677 Анастасія Колесник (з відео), 1660 Ігор 
Ванкевич (з відео), 922 Євгенія Яковлєва (з відео), 1561 Юлія Литовченко (з відео), 929 Анна Дашко (з відео), 
991 Артем Вєтров (з відео); 
2.11 Порушення етики щодо вимагання скріншотів голосів за проєкти ГБ-2021 № 447, 1295, 1241(автор Анна 
Діхтяр); 
2.12 Порушення етики щодо обіцянки подарунку за голосування за проєкт ГБ-2021 №398 (автор Світлана 
Колосова);  
2.13 Щодо порушення ч.3 п.2.2 ст.11 Положення у проектах №1386 (автор Олег Мельник), №9 (автор 
Микола Масловський), №121 (автор Ірина Главацька), №352 (Олена Яструбенко). 

3. Робота електронної системи для голосування (ДІКТ). 
4. Інше. 
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Голосували: за затвердження порядку денного засідання за основу, представленого 
Лейченка Михайлом (поіменне голосування зазначено в додатку Б до цього протоколу). 

За —   11 
Проти — 0 
Утримався — 0 
Не голосував — 1 
Рішення прийнято. 
Ухвалили: затвердити порядок денний засідання за основу у наступній послідовності: 

1. Розгляд скарг: 
1.1 Розгляд скарги Дмитра Гузенка щодо неправомірної агітації за проєкти №1705, №1187, №1270, №1298, 
№1131 (порушення ч.2 п.1 ст.4 Положення);  
1.2 Розгляд скарги Олексія Полторакова щодо неправомірної агітації за проєкти №113, №114, №125, №126, 
№1139 (порушення ч.2 п.1 ст.4 Положення); 
1.3 Розгляд скарги Яни Жирнової щодо неправомірної агітації за проєкт №113; 
1.4 Розгляд скарги Міхаїла Софільканіча щодо звинувачення в неправомірної агітації. за проєкт №1139; 
1.5 Розгляд скарги Марії Кізленко щодо звинувачення проєктів №113, №114, №125, №126 в неправомірної 
агітації; 
1.6 Розгляд скарг щодо неправомірної агітації за проєкти №467, №468 №469, №470, №566  та розгляд скарги 
Андрія Максимова щодо неправомірної агітації за проєкт №467;  

 1.6.1. від Олександри Мацишиної; 
1.6.2. від Данііла Хуторянського;  
1.6.3. від Олександра Рака;  

1.7 Розгляд скарги Яни Жирнової щодо неправомірної агітації за проєкт №398;  
1.8 Розгляд скарг Романа Теліка та Костянтина Давиденка щодо голосування без його відома з його 
аккаунта за проєкти ГБ-2021 №1093, 568, 566, 564;  
1.9 Розгляд звернення Юлії Яцкевич щодо перенесення адреси реалізації проєкту № 85 ГБ-2020; 
1.10 Розгляд скарги Олексія Багнюка щодо неефективної реалізації проекту ГБ 2020 №1200;  
1.11 Розгляд звернення Романа Грищука щодо реалізації проєкта ГБ 2020 №1176; 
1.12 Розгляд скарги Олега Бондаренка щодо неефективної реалізації проєкту ГБ м. Києва 2020 № 1300 
"AirZOOM - безпечне повітря для твоєї дитини - мобільна мережа моніторингу якості повітря"; 
1.13 Розгляд скарги Анастасії Михальченко щодо проекту ГБ-2021 № 23 "Дитячі водні походи з клубом 
"ІСКРА" від табору "РОБІНЗОН", щодо збору коштів з батьків на реалізацію проекту (у попередні роки); 
1.14 Розгляд скарги Маріанни Хмельницької щодо використання Громадського бюджету у політичній рекламі 
депутата КМР Андрія Андрєєва при зборі голосів за проекти ГБ-2021  №382, 467, 468, 469, 470, 564, 566, 568.  

2. Розгляд порушень етики в ГБ, виявлених членами ГБК під час голосування:  
2.1.Порушення етики депутатом КМР Ярмоленко Юлією: порушення п.3 ст.4 Положення про Громадський 
бюджет, використання ГБ у політичній рекламі. Ярмоленко Юлія є автором проєктів ГБ-2021 № 118, 249, 
293, 130. 211; 
2.2  Порушення етики депутатом КМР Андрєєвим Андрієм: порушення п.3 ст.4 Положення про Громадський 
бюджет, використання ГБ у політичній рекламі. Андрєєв Андрій є автором проєктів ГБ-2021 №382, 467, 
468, 469, 470; 
2.3  Порушення етики депутатом КМР Дегтярьовою Ларисою: порушення п.3 ст.4 Положення про 
Громадський бюджет, використання ГБ у політичній рекламі.Дегтярьова Лариса є автором проєктів 
ГБ-2021 № 1367, 1368, 1369, 1370, 1371; 
2.4. Порушення етики депутатом КМР Бродським Олександром: порушення п.3 ст.4 Положення про 
Громадський бюджет, використання ГБ у політичній рекламі. Бродський Олександр є автором проєктів 
ГБ-2021 №1705, 1817, 1649, 1789; 
2.5 Порушення етики кандидатом у депутати КМР Федоренком Ярославом: порушення п.3 ст.4 Положення 
про Громадський бюджет, використання ГБ у політичній рекламі. Федоренко Ярослав є автором проєктів 
ГБ-2021 №644,  459, 704, 1195, 458; 
2.6. Порушення етики депутатом КМР Мухою Вікторією: відсутність повідомлення про наміри участі в ГБ. 
Відкритий заклик підтримати проєкт ГБ-2021 №1060; 
2.7. Порушення етики депутатом КМР Овраменко Оленою: відсутність повідомлення про наміри участі в 
ГБ. Відкриті заклики підтримати проєкти ГБ-2021: №440, 443, 450;  
2.8.Порушення етики депутатом КМР Банасом Дмитром: відсутність повідомлення про наміри участі в ГБ. 
Відкриті заклики підтримати проєкти ГБ-2021: №452 та №1249;  
2.9 Порушення етики помічником народного депутата України Крейденка В. Носенком Ігорем: несвоєчасне 
повідомлення про наміри участі в ГБ (через 20 днів після старту голосування) в якості автора проєктів 
ГБ-2021 №914, 904, 916, 921, 923; 
2.10 Порушення етики авторами проектів щодо ненадання листів про використання авторського права на 
лого "EVORANK" та твір прикладного характеру "EVORANK" та використання промо-ролику, в якому 
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присутні помічники народного депутата України Юраша С. Басовський Володимир та Гурін Микола та 
депутат КМР Ярмоленко Юлія (про що не були надані відповідні листи підтримки). Автори та номери 
проєктів:843, 865, 870, 896 Михайло Колеко (без відео), 892, 900, 907 Артур Кузьмін (без відео), 1346 Максим 
Воротнюк (без відео), 893, 903 Валентин Паньків (без відео), 979, 995, 992 Максим Вакуленко (без відео), 1320 
Олександр Никифоряк (без відео), 1086 Ігор Семенов (без відео), 1203 Марина Миколаєнко (без відео), 1766 
Антоніна Спірідончева (без відео), 1408 Надія Курочка (без відео), 855 Любов Саченко (з відео), 914, 904, 916, 
921, 923 Ігор Носенко (з відео),1529 Інна Тихонова (з відео), 1466, 1483 Євгенія Яковець (з відео), 1434,1425 
Софія Сушко (з відео), 1691, 1699 Яна Шевелєва (з відео), 1723 Ірина Демиденко (з відео), 1682, 1674, 1664 
Анастасія Галаса (з відео), 1758 Анна Басовська (з відео), 1784 Олександра Могила (з відео), 1724, 1739, 1757 
Тетяна Катеринич (з відео), 1616 Марія Пасічна (з відео), 1677 Анастасія Колесник (з відео), 1660 Ігор 
Ванкевич (з відео), 922 Євгенія Яковлєва (з відео), 1561 Юлія Литовченко (з відео), 929 Анна Дашко (з відео), 
991 Артем Вєтров (з відео); 
2.11 Порушення етики щодо вимагання скріншотів голосів за проєкти ГБ-2021 № 447, 1295, 1241(автор Анна 
Діхтяр);  
2.12 Порушення етики щодо обіцянки подарунку за голосування за проєкт ГБ-2021 №398 (автор Світлана 
Колосова); 
2.13 Щодо порушення ч.3 п.2.2 ст.11 Положення у проектах №1386 (автор Олег Мельник), №9 (автор 
Микола Масловський), №121 (автор Ірина Главацька), №352 (Олена Яструбенко); 

3. Робота електронної системи для голосування (ДІКТ);  
4. Інше. 

Слухали: Ауріку Івашко, яка повідомила, що до неї звернулася авторка проєкту ГБ-2021 
№1408 Антоніна Спірідончева із проханням перенести розгляд її питання на початок засідання. 

Голосували: За перенесення розгляду п.2.10 на початок засідання на вимогу Антоніни 
Спірідончевої, автора проекту 1408 (поіменне голосування зазначено в додатку Б до цього 
протоколу). 

За —  5 
Проти — 5 
Утримався — 1 
Не голосував — 1 
Рішення не прийнято. 
Слухали: Марію Назарову, яка виступила із пропозицією об’єднати скарги Олександра 

Рака, Андрія Максимова, Олександри Мащишиної та Данііла Хуторянського (як такі, що мають 
один і той же суб’єкт оскарження та суть скарги) у п.1.6; об'єднати скарги Романа Теліка та 
Костянтина Давиденка (як такі, що мають один і той же суб’єкт оскарження та суть скарги) у 
п.1.8; перенести скаргу Яни Жирнової щодо неправомірної агітації за проєкт №398 у п.2.12. 

Голосували: За порядок денний у новій редакції в цілому (поіменне голосування зазначено 
в додатку Б до цього протоколу). 

За —  11 
Проти — 0 
Утримався — 0 
Не голосував — 1 
Рішення прийнято. 
Ухвалили: затвердити порядок денний засідання в новій редакції: 

1. Розгляд скарг: 
1.1 Розгляд скарги Дмитра Гузенка щодо неправомірної агітації за проєкти №1705, №1187, №1270, №1298, 
№1131 (порушення ч.2 п.1 ст.4 Положення)  
1.2 Розгляд скарги Олексія Полторакова щодо неправомірної агітації за проєкти №113, №114, №125, №126, 
№1139 (порушення ч.2 п.1 ст.4 Положення) 
1.3 Розгляд скарги Яни Жирнової щодо неправомірної агітації за проєкт №113 
1.4 Розгляд скарги Міхаїла Софільканіча щодо звинувачення в неправомірної агітації. за проєкт №1139 
1.5 Розгляд скарги Марії Кізленко щодо звинувачення проєктів №113, №114, №125, №126 в неправомірної 
агітації. 
1.6 Розгляд скарг щодо неправомірної агітації за проєкти №467, №468 №469, №470, №566 від Олександри 
Мацишиної, від Данііла Хуторянського, від Олександра Рака; від Андрія Максимова щодо неправомірної 
агітації за проєкт №467  
1.7 Розгляд скарги Яни Жирнової щодо неправомірної агітації за проєкт №398 
1.8  Розгляд скарги Романа Теліка та Костянтина Давиденка щодо голосування без його відома з його 
аккаунта за проєкти ГБ-2021 №1093, 568, 566, 564.  
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1.9 Розгляд звернення Юлії Яцкевич щодо перенесення адреси реалізації проєкту № 85 ГБ-2020 
1.10 Розгляд скарги Олексія Багнюка щодо неефективної реалізації проекту ГБ 2020 №1200  
1.11 Розгляд звернення Романа Грищука щодо реалізації проєкта ГБ 2020 №1176 
1.12 Розгляд скарги Олега Бондаренка щодо неефективної реалізації проєкту ГБ м. Києва 2020 № 1300 
"AirZOOM - безпечне повітря для твоєї дитини - мобільна мережа моніторингу якості повітря"  
1.13 Розгляд скарги Анастасії Михальченко щодо проекту ГБ-2021 № 23 "Дитячі водні походи з клубом 
"ІСКРА" від табору "РОБІНЗОН", щодо збору коштів з батьків на реалізацію проекту (у попередні роки). 
1.14 Розгляд скарги Маріанни Хмельницької щодо використання Громадського бюджету у політичній рекламі 
депутата КМР Андрія Андрєєва при зборі голосів за проекти ГБ-2021  №382, 467, 468, 469, 470, 564, 566, 568.  

2. Розгляд порушень етики в ГБ, виявлених членами ГБК під час голосування: 
2.1 .Порушення етики депутатом КМР Ярмоленко Юлією: порушення п.3 ст.4 Положення про Громадський 
бюджет, використання ГБ у політичній рекламі. Ярмоленко Юлія є автором проєктів ГБ-2021 № 118, 249, 
293, 130. 211. 
2.2  Порушення етики депутатом КМР Андрєєвим Андрієм: порушення п.3 ст.4 Положення про Громадський 
бюджет, використання ГБ у політичній рекламі. Андрєєв Андрій є автором проєктів ГБ-2021 №382, 467, 
468, 469, 470. 
2.3  Порушення етики депутатом КМР Дегтярьовою Ларисою: порушення п.3 ст.4 Положення про 
Громадський бюджет, використання ГБ у політичній рекламі.Дегтярьова Лариса є автором проєктів 
ГБ-2021 № 1367, 1368, 1369, 1370, 1371. 
2.4. Порушення етики депутатом КМР Бродським Олександром: порушення п.3 ст.4 Положення про 
Громадський бюджет, використання ГБ у політичній рекламі. Бродський Олександр є автором проєктів 
ГБ-2021 №1705, 1817, 1649, 1789. 
2.5 Порушення етики кандидатом у депутати КМР Федоренком Ярославом: порушення п.3 ст.4 Положення 
про Громадський бюджет, використання ГБ у політичній рекламі. Федоренко Ярослав є автором проєктів 
ГБ-2021 №644,  459, 704, 1195, 458 
2.6. Порушення етики депутатом КМР Мухою Вікторією: відсутність повідомлення про наміри участі в ГБ. 
Відкритий заклик підтримати проєкт ГБ-2021 №1060  
2.7. Порушення етики депутатом КМР Овраменко Оленою: відсутність повідомле ння про наміри участі в 
ГБ. Відкриті заклики підтримати проєкти ГБ-2021: №440, 443, 450  
2.8.Порушення етики депутатом КМР Банасом Дмитром: відсутність повідомлення про наміри участі в ГБ. 
Відкриті заклики підтримати проєкти ГБ-2021: №452 та №1249  
2.9 Порушення етики помічником народного депутата України Крейденка В. Носенком Ігорем: несвоєчасне 
повідомлення про наміри участі в ГБ (через 20 днів після старту голосування) в якості автора проєктів 
ГБ-2021 №914, 904, 916, 921, 923. 
2.10 Порушення етики авторами проектів щодо ненадання листів про використання авторського права на 
лого "EVORANK" та твір прикладного характеру "EVORANK" та використання промо-ролику, в якому 
присутні помічники народного депутата України Юраша С. Басовський Володимир та Гурін Микола та 
депутат КМР Ярмоленко Юлія (про що не були надані відповідні листи підтримки). Автори та номери 
проєктів:843, 865, 870, 896 Михайло Колеко (без відео), 892, 900, 907 Артур Кузьмін (без відео), 1346 Максим 
Воротнюк (без відео), 893, 903 Валентин Паньків (без відео), 979, 995, 992 Максим Вакуленко (без відео), 1320 
Олександр Никифоряк (без відео), 1086 Ігор Семенов (без відео), 1203 Марина Миколаєнко (без відео), 1766 
Антоніна Спірідончева (без відео), 1408 Надія Курочка (без відео), 855 Любов Саченко (з відео), 914, 904, 916, 
921, 923 Ігор Носенко (з відео),1529 Інна Тихонова (з відео), 1466, 1483 Євгенія Яковець (з відео), 1434,1425 
Софія Сушко (з відео), 1691, 1699 Яна Шевелєва (з відео), 1723 Ірина Демиденко (з відео), 1682, 1674, 1664 
Анастасія Галаса (з відео), 1758 Анна Басовська (з відео), 1784 Олександра Могила (з відео), 1724, 1739, 1757 
Тетяна Катеринич (з відео), 1616 Марія Пасічна (з відео), 1677 Анастасія Колесник (з відео), 1660 Ігор 
Ванкевич (з відео), 922 Євгенія Яковлєва (з відео), 1561 Юлія Литовченко (з відео), 929 Анна Дашко (з відео), 
991 Артем Вєтров (з відео).  
2.11 Порушення етики щодо вимагання скріншотів голосів за проєкти ГБ-2021 № 447, 1295, 1241(автор Анна 
Діхтяр).  
2.12 Порушення етики щодо обіцянки подарунку за голосування за проєкт ГБ-2021 №398 (автор Світлана 
Колосова).  
2.13 Щодо порушення ч.3 п.2.2 ст.11 Положення у проектах №1386 (автор Олег Мельник), №9 (автор 
Микола Масловський), №121 (автор Ірина Главацька), №352 (Олена Яструбенко). 

3. Робота системи. 
4. Інше. 

 
14:52 – до засідання долучилась Литвинчук Валентина (ГО “Коралі”). 
 
По пункту 1.1 порядку денного: у зв’язку з відсутністю скаржника Дмитра Гузенка перенесено 

розгляд на кінець засідання.  
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По пункту 1.2. порядку денного: 

Слухали: Олексія Полторакова, автора скарги, який повідомив, що отримав у відкритій 
групі у Viber заклик до голосування за проєкти ГБ-2021 №113, 114, 125, 126, 1139 із обіцянкою 
грошової винагороди за надіслані на номер 0501706711 скріншоти голосів у розмірі 5 грн за 1 
надісланий скріншот, в чому автор скарги попередньо вбачає явне порушення норм та принципів 
чинного Положення про громадський бюджет та опублікував скріншот даних повідомлень у Viber 
у групі в Facebook “Громадський бюджет Києва: СПІЛЬНО”, після чого йому надійшла вимога 
учасниці групи Марії Кізленко видалити повідомлення. Олексій Полтораков просив Громадську 
бюджетну комісію розібратися у ситуації, яка виникла, та вжити необхідних заходів щодо 
ліквідації можливих порушень Положення про громадський бюджет Києва. 

Слухали: Лейченка Михайла, Марію Назарову, Олексія Самойленко, Вікторію Оломуцьку 
щодо неможливості застосувати заходів до автору заклику. 

 
Голосували: За взяття скарги Олексія Полторакова до відома (поіменне голосування 

зазначено в додатку Б до цього протоколу). 
За —   11 
Проти —  1 
Утримався —  0 
Не голосував —   0 
Рішення прийнято. 
Ухвалили:  Взяти скаргу Олексія Полторакова до відома. 
 

По пункту 1.3 порядку денного:  
Голосували: За взяття скарги Яни Жирнової до відома (поіменне голосування зазначено в 

додатку Б до цього протоколу). 
За —   12 
Проти —  0 
Утримався —  0 
Не голосував —   0 
Рішення прийнято. 
Ухвалили:  Взяти скаргу Яни Жирнової до відома. 

 
 
По пункту 1.4 порядку денного: 

Слухали: Михайла Софілканича, автора скарги та автора проєкту ГБ-2021 №1139, який 
повідомив, що побачив у групі в Facebook “Громадський бюджет Києва: СПІЛЬНО” допис Олексія 
Полторакова про неправомірний збір голосів за проєкт №1139. Михайло повідомив, що він та 
авторка проєктів №113, 114, 125, 126 Марія Кізленко зв'язались за номером телефону, який 
вказаний у скріншоті, і дівчина, що взяла слухавку, сказала, що вона нічого не розміщувала і 
взагалі не розуміє, про що йде мова. Михайло повідомив, що має намір разом з Марією Кізленко 
звертатись з цього приводу в правоохоронні органи. Михайло просив ГБК взяти до уваги його 
звернення та не вживати заходів щодо проєктів №113, 114, 125, 126, 1139, так як автори проєктів 
не чинили дій, що суперечать положенню. 

Голосували: За взяття скарги Михайла Софілканича до відома (поіменне голосування 
зазначено в додатку Б до цього протоколу). 

За —   11 
Проти —  0 
Утримався —  0 
Не голосував —   1 
Рішення прийнято. 
Ухвалили:  Взяти скаргу Михайла Софілканича до відома. 
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По пункту 1.5 порядку денного: 

Слухали: Марію Кізленко, автора скарги та автора проєктів ГБ-2021 №113, 114, 125, 126, 
яка повідомила, що побачила у групі в Facebook “Громадський бюджет Києва: СПІЛЬНО” допис 
Олексія Полторакова про неправомірний збір голосів за проєкти №113, 114, 125, 126. Марія 
повідомила, що телефонувала за номером, який був вказаний в скріншоті, і людина, яка відповіла 
на дзвінок, повідомила, що вона ніякої інформації про збір голосів не розміщувала, і не розуміє, 
про що йде мова. Марія повідомила, що має намір разом звертатись з цього приводу в 
правоохоронні органи. Марія просила ГБК взяти до уваги її звернення та не вживати заходів щодо 
проєктів №113, 114, 125, 126, 1139, так як автори проєктів не чинили дій, що суперечать 
положенню. 

Голосували: За взяття скарги Марії Кізленко до відома (поіменне голосування зазначено в 
додатку Б до цього протоколу). 

За —   11 
Проти —  0 
Утримався —  0 
Не голосував —   1 
Рішення прийнято. 
Ухвалили:  Взяти скаргу Марії Кізленко до відома. 

 
По пункту 1.6 порядку денного:  

Слухали: Олександра Рака, автора скарги та автора проєктів ГБ-2021 №1495, 832, 1373, 
1525, 1472, який повідомив, що на вул. Політехнічній до нього підійшли агітатори, що 
запропонували йому віддати голос за проекти ГБ. Олександр зазначив, що згодився віддати лише 
один голос, проте пізніше він виявив, що всі 5 його голосів були використані і віддані за проєкти 
№467, 468, 469, 470 та 566 проти його волі.  

Слухали: Михайла Лейченка, головуючого засідання ГБК, про те, що відповідальність є 
двосторонньою, як для людей, що дають доступ до свого особистого кабінету, так і для агітаторів, 
які неправомірно використовують голоси людей без їх згоди. 

Слухали: Анну Боришкевич, Вікторію Капітан, Олену Атаманчук, інших членів ГБК, щодо 
виключної неправомірності дій агітаторів. 

Слухали: Назара Мошнягу, автора проєктів ГБ-2021 №1791, 471, 1122, про те, що він став 
свідком масової крадіжки голосів, а також надав їм допомогу у поданні скарг. 

Слухали: Андрія Андрєєва, депутата КМР та автора проєктів ГБ-2021 №467, 468, 469, 382, 
470 про те, що він не знайомий з агітаторами на фото та провів бесіду зі своєю командою про 
чесність голосування. 

Слухали: Івана Лісового, автора проєктів ГБ-2021 №564, 566, 568, що підтвердив, що 
агітатори з його команди дійсно збирали голоси на вул. Політехнічній, проте не впізнає агітаторів 
на фото. 

Слухали: Олексія Самойленко, члена ГБК про те, що довести факт крадіжки голосів є 
проблематичним, тому в майбутньому, в разі виникнення порушень, потрібно впливати і на тих, 
хто дає право голосувати через свої особисті кабінети, і на тих, хто неправомірно користується 
чужими голосами, шляхом доопрацювання Положення про ГБ; членів ГБК  Михайла Лейченка, 
Марію Назарову. 

Голосували: За взяття до відома скарг Андрія Максимова, Олександра Рака, Данііла 
Хуторянського та Олександри Мацишиної (поіменне голосування зазначено в додатку Б до цього 
протоколу). 

За —   11 
Проти —  0 
Утримався —  0 
Не голосував —   1 
Рішення прийнято. 
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Ухвалили:  Взяти скарги Андрія Максимова, Олександра Рака, Данііла Хуторянського та 
Олександри Мацишиної  до відома. 

 
Голосували: За винесення попередження авторам проєктів ГБ-2021 Івану Лісовому та 

Андрію Андрєєву в частині порушення етики (ст. 4 п.1 пп.7 Положення про ГБ) на вимогу члена 
ГБК Олени Атаманчук (поіменне голосування зазначено в додатку Б до цього протоколу). 

За —   3 
Проти —  2 
Утримався —  7 
Не голосував —   0 
Рішення не прийнято. 

 
 
По пункту 1.7 порядку денного: у зв’язку з відсутністю скаржника Яни Жирнової та автора 

проєкту ГБ-2021 №398 Світлани Колосової, членами ГБК було прийнято рішення 
перенести розгляд на кінець засідання.  

 
По пункту 1.8 порядку денного: у зв’язку з відсутністю скаржників Романа Теліка та Костянтина 

Давиденка головуючий Михайло Лейченко запропонував взяти скарги до відома ГБК. 
Голосували: За взяття до відома скарг Романа Теліка та Костянтина Давиденка (поіменне 

голосування зазначено в додатку Б до цього протоколу). 
За —   12 
Проти —  0 
Утримався —  0 
Не голосував —   0 
Рішення прийнято. 
Ухвалили:  Взяти скарги  Романа Теліка та Костянтина Давиденка до відома. 
 

По пункту 1.9 порядку денного: 
Слухали: Юлію Яцкевич, автора скарги та автора проєктів ГБ-2020 №84, 85, 90, з 

проханням змінити адресу реалізації проекту ГБ-2020 №85  з вул. Данила Щербаківського 
(Щербакова, 51А, Київ) на Парк «Парк Дубки (Сирецький Гай)», перетин вул. Салютна та вул. 
Корчака. Юлія зазначила, що під час обговорення даної пропозиції з представниками 
відповідального підрозділу отримала попередню згоду на зміну адреси реалізації.  

Голосували: За взяття скарги Юлії Яцкевич на опрацювання та направлення 
відповідальному підрозділу (Департамент міського благоустрою ВО КМР) звернення щодо 
підтримки зміни адреси реалізації проєкту ГБ-2020 №85. (поіменне голосування зазначено в 
додатку Б до цього протоколу). 

За —   12 
Проти —  0 
Утримався —  0 
Не голосував —   0 
Рішення прийнято. 
Ухвалили:  Взяти скаргу Юлії Яцкевич на опрацювання та направити відповідальному 

підрозділу (Департамент міського благоустрою ВО КМР) звернення щодо підтримки зміни адреси 
реалізації проєкту ГБ-2020 №85 з вул. Данила Щербаківського (Щербакова, 51А, Київ) на Парк 
«Парк Дубки (Сирецький Гай)», перетин вул. Салютна та вул. Корчака. 
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По пункту 1.10 порядку денного: у зв’язку з відсутністю скаржника Олексія Багнюка було 
запропоновано перенести розгляд скарги на наступне засідання ГБК.  
Голосували: За перенесення розгляду скарги Олексія Багнюка щодо реалізації проєкту 

ГБ-2020 №1200 на наступне засідання ГБК (поіменне голосування зазначено в додатку Б до цього 
протоколу). 

За —   12 
Проти —  0 
Утримався —  0 
Не голосував —   0 
Рішення прийнято. 
Ухвалили:  Перенести розгляд скарги Олексія Багнюка щодо реалізації проєкту ГБ-2020 

№1200 на наступне засідання ГБК. 
 

По пункту 1.11 порядку денного:  
Слухали: Романа Грищука, автора звернення, народного депутата України, з проханням 

вжити заходів щодо забезпечення належного фінансування для реалізації проєкту ГБ 2020 №1176 
та включення його до бюджету Києва.  

Слухали: Ксенію Семенову, помічника-консультанта народного депутата України Романа 
Грищука, про те, що у офіційній відповіді мера Києва Віталія Кличка на звернення було зазначено 
про актуальність проєкту та про те, що його не було внесено в бюджет Києва на 2020 рік. Також 
зазначено, що його виконання покладено на керуючу компанію Солом’янського району, однак 
факти підтверджують, що фінансування на проєкт немає. 

Слухали: Ольгу Бернасовську, члена МРГ, про те, що ДЖКІ КМДА 14.02.20р. організував 
нараду за участі представників комунальних підприємств “Київкомунсервіс” та “Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва” щодо перспектив 
практичної реалізації проєкту ГБ 2020 №1176 у 2020 році. КП “Київкомунсервіс” готовий надати 
авторам проєкту контейнери для сортування за умови розташування їх у окремій будівлі. КП 
“Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва” 
запропонувала окремо розташовану будівлю на вул. Василенко, 13, що перебувала у 
незадовільному стані, та зараз там проводяться ремонтні роботи. 

Слухали: Анастасію Кириленко, представник ДЖКІ, про те, що найближчим часом вона 
збирається особисто проконтролювати стан ремонтної готовності будівлі на вул. Василенко 13. 

Слухали: Анастасію Шевченко, члена команди проєкту ГБ-2020 №1176, що за допомогою 
відеозв’язку показала незадовільний стан готовності вищезазначеного об’єкту 

Слухали: Ірину Круглову, авторку проєкту №1176, щодо незадовільної реалізації проєкту. 
Слухали: Олексія Самойленка, члена ГБК, щодо питання притягнення до відповідальності 

розпорядника коштів за результатами отримання відповідей на запити ГБК.  
Голосували: За підтримку звернення народного депутата України Романа Грищука та 

звернення до Департаменту фінансів КМДА, МРГ, ДЖКІ КМДА, Солом’янської РДА та КМР 
щодо причин неможливості фінансування проєкту ГБ 2020 №1176 та пропозиції включення його 
до бюджету Києва 2020 (поіменне голосування зазначено в додатку Б до цього протоколу). 

За —   12 
Проти —  0 
Утримався —  0 
Не голосував —   0 
Рішення прийнято. 
Ухвалили:  Звернутися до Департаменту фінансів КМДА, МРГ, ДЖКІ КМДА, 

Солом’янської РДА та КМР щодо причин неможливості фінансування проєкту ГБ 2020 №1176 та 
пропозиції включення його до бюджету Києва 2020. 
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По пункту 1.12 порядку денного: 
Слухали: Євгена Бовсуновського, члена команди проєкту ГБ-2020 №1300, який повідомив 

про те, що на засіданні КМР від 03.09.20р. було прийняте позитивне рішення по проєкту, але 
немає офіційно оприлюдненого протоколу, згідно якого Управління екології та природних 
ресурсів ВО КМР могло б приймати подальші рішення щодо відповідного проєкту. 

Слухали: Ольгу Бернасовську, члена МРГ, про те, що на сесії КМР, що розглядала 
бюджетні питання 03.09.2020р., не вистачило голосів запитання, тому мером Києва Віталієм 
Кличком було ініційоване позачергове пленарне засідання 10.09.2020р., де це питання було 
вирішене. Ольга зазначила, що на оприлюднення рішення потрібно 30 днів. 

Слухали: Михайла Лейченка, головуючого засідання ГБК, з пропозицією перенесення 
скарги. 

Голосували: За перенесення скарги Олега Бондаренка щодо неефективної реалізації 
проєкту ГБ-2020 №1300 “AirZOOM - безпечне повітря для твоєї дитини - мобільна мережа 
моніторингу якості повітря” (поіменне голосування зазначено в додатку Б до цього протоколу). 

За —   12 
Проти —  0 
Утримався —  0 
Не голосував —   0 
Рішення прийнято. 
Ухвалили:  Перенести розгляд скарги Олега Бондаренка щодо неефективної реалізації 

проєкту ГБ-2020 №1300 “AirZOOM - безпечне повітря для твоєї дитини - мобільна мережа 
моніторингу якості повітря”. 
 
По пункту 1.13 порядку денного: у зв’язку з відсутністю скаржника було запропоновано 

перенести розгляд скарги на наступне засідання ГБК.  
Голосували: За перенесення скарги Анастасії Михальченко щодо проекту ГБ-2021 № 23 

"Дитячі водні походи з клубом "ІСКРА" від табору "РОБІНЗОН" (поіменне голосування зазначено 
в додатку Б до цього протоколу). 

За —   12 
Проти —  0 
Утримався —  0 
Не голосував —   0 
Рішення прийнято. 
Ухвалили: Перенести розгляд скарги Анастасії Михальченко щодо проекту ГБ-2021 №23 

"Дитячі водні походи з клубом "ІСКРА" від табору "РОБІНЗОН". 
 
По пункту 1.14 порядку денного: у зв’язку з тимчасовою відсутністю суб’єкта розгляду скарги, 

Андрія Андрєєва, розгляд скарги було вирішено перенести до моменту, коли Андрій 
Андрєєв долучиться до засідання ГБК. 

 
По пункту 2.1 порядку денного: 

Слухали: Марію Назарову, яка повідомила, що у Києві з’явились рекламні щити із 
зображенням чинної депутатки КМР Ярмоленко Юлії із написом “Команда Олександра 
Омельченка”, “Юлія Ярмоленко” та “Підтримаємо Дарницю Громадським бюджетом”, у чому 
вбачається порушення п.3 ст.4 Положення про ГБ, а саме використання депутатом КМР ГБ у 
власних політичних цілях та політичній рекламі. У зв'язку з тим, що Ярмоленко Юлія є автором 
проєктів ГБ-2021 № 118, 249, 293, 130, 211, було запропоновано внести на основі порушення 
Положення про ГБ Ярмоленко Юлію до списку недоброчесних та зняти проєкти № 118, 249, 293, 
130, 211 з голосування. 

Слухали: Ярмоленко Юлію, яка повідомила, що зазначені щити є інформуванням киян про 
Громадський бюджет, але при цьому їй невідомо, хто встановлював борди, так як деякими 
технічними моментами займалися її помічники.  
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Слухали: члена МРГ Ігора Хацевича, який запропонував ГБК обійтись попередженням 
замість внесення Юлії Ярмоленко до списку недоброчесних. 

Слухали: члена ГБК Олексія Самойленка, який зазначив, що цього року особливо важливо 
дотримуватись доброчесності депутатів на ГБ, так як перед місцевими виборами ГБ може бути 
інструментом політичної реклами, чим користуються чинні депутати КМР. 

Слухали: Михайла Лейченка, який зазначив, що рекомендацію Ігоря Хацевича можна 
застосувати до тих, хто не є депутатом, але не для чинних депутатів КМР, які свідомо порушують 
норми Положення. 

Голосували: за внесення Юлії Ярмоленко до списку недоброчесних згідно з статтею 4 п.1 
пп. 3 та зняття проєктів ГБ-2021 № 118, 249, 293, 130, 211 з голосування (поіменне голосування 
зазначено в додатку Б до цього протоколу). 

За —   8 
Проти —  1 
Утримався —  3 
Не голосував —   0 
Рішення прийнято. 
Ухвалили: Внести Юлії Ярмоленко до списку недоброчесних згідно з ст. 4 п.1 пп. 3 та 

зняти проєкти ГБ-2021 № 118, 249, 293, 130, 211 з голосування.  
 

По пункту 2.2 порядку денного: у зв’язку з відсутністю суб’єкта скарги Андрія Андрєєва 
ухвалили рішення перенести розгляд на кінець засідання.   

 
 
По пункту 2.3 порядку денного:  
 

Слухали: Марію Назарову, яка повідомила про те, що у заяві Лариси Дегтярьової, поданої 
ГБК та МРГ відповідно до п.4 ст.4 Положення про ГБ, зазначено, що вона планує підтримувати 
проєкти команди “Команда громадських проектів розвитку Харківського масиву”, а у проєктах 
ГБ-2021 № 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, автором яких є Лариса Дегтярьова, назва команди 
зазначена як “ГБ Дарниця”. 

Слухали: Ларису Дегтярьову, яка повідомила, що проєкти подавалися в останній день і 
вона не додивилася за вказанням правильної назви команди, проте вона готова виправити дану 
ситуацію.  

Слухали: Михайла Лейченка, який зауважив, що на листівках, які Лариса Дегтярьова 
поширює у мережі Facebook, зазначено “Безкоштовний кінотеатр під відкритим небом у рамках 
Громадського бюджету-2019, автор проєкту Лариса Дегтярьова” та не використовується офіційно 
затверджена символіка Громадського бюджету, що створює хибне враження про Громадський 
бюджет.  

Слухали: Ларису Дегтярьову, яка повідомила, що в одному з місць реалізації проєкту 
“Безкоштовний кінотеатр” наявна офіційна символіка ГБ, а пости у Facebook, які можуть 
створювати хибне враження про неетичну участь депутата КМР в ГБ, будуть видалені. 

Слухали: Олексія Самойленка, який запропонував винести Ларисі Дегтярьовій 
попередження за порушення етики в ГБ. 

Голосували: за винесення попередження Ларисі Дегтярьовій за порушення ст.4 п.3 та п.4 
Положення про ГБ та вимогу надати оновлений лист підтримки ГБ депутатом КМР (поіменне 
голосування зазначено в додатку Б до цього протоколу). 

За —   9 
Проти —  0 
Утримався —  3 
Не голосував —   0 
Рішення прийнято. 
Ухвалили: Винести попередження Ларисі Дегтярьовій за порушення ст.4 п.3 та п.4 

Положення про ГБ та вимогу надати оновлений лист підтримки ГБ депутатом КМР. 
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По пункту 2.4 порядку денного: 

Слухали: Марію Назарову щодо зафіксованих на сторінці депутата КМР Олександра 
Бродського у Facebook допису і фото, у яких зафіксовано жінок у жилетах з написом “Все в твоїх 
руках Олександр Бродський”, які збирають голоси за проєкти ГБ 2021 №1705, 1817, 1649, 1789. 

Слухали: помічника депутата КМР Олександра Бродського Юлію Печуляк, яка 
повідомила, що “Все в твоїх руках” не є політичною силою, а громадською ініціативою 
Олександра Бродського. 

Слухали: Олексія Самойленка, який запропонував за аналогією до попереднього пункту 
голосувати за винесення попередження Олександру Бродському.  

Слухали: членів ГБК Марію Назарову та Ірину Крезуб, які продемонстрували фото намету 
та конверту з написами “Все в твоїх руках Олександр Бродський”, які використовувалися у 
політичній діяльності Олександра Бродського. 

Слухали: Геннадія Новікова, який повідомив, що йому телефонували з приймальні 
Олександра Бродського та пропонували проголосувати за проєкти ГБ авторства Олександра 
Бродського, та поставив питання Юлії Печуляк, звідки у приймальні депутата КМР Олександра 
Бродського є його персональні дані. 

Слухали: Юлію Печуляк, яка повідомила, що символіка “Все в твоїх руках Олександр 
Бродський” використовується депутатом КМР Олександром Бродським уже 10 років, але у 
громадській діяльності. 

Голосували: За внесення Олександра Бродського до списку недоброчесних на основі статті 
4 положення, пункту 3,  та зняття проєктів  ГБ-2021 №1705, 1817, 1649, 1789 з голосування 
(поіменне голосування зазначено в додатку Б до цього протоколу). 

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

По внесеному з голосу питанню щодо винесення попередження Олександру Бродському за 
порушення ст.4 п.3 , п.6 пп.3 Положення про ГБ: 

Голосували: За винесення попередження Олександру Бродському на основі статті 4, 
пункту 3 Положення (поіменне голосування зазначено в додатку Б до цього протоколу). 

За —   9 
Проти —  0 
Утримався —  3 
Не голосував —   0 
Рішення прийнято. 
Ухвалили: Винести попередження Олександру Бродському на основі статті 4, пункту 3 

Положення про Громадський бюджет. 
 

По пунктам 2.2 та 1.14 порядку денного: 
Слухали: Марію Назарову, яка продемонструвала плакати “За ініціативи депутата Андрія 

Андрєєва”, встановлені на локаціях реалізації проєкту ГБ-2019, скріншот платної реклами у 
Facebook з сторінки Андрія Андрєєва як депутата КМР щодо відкриття баскетбольного 
майданчику, реалізованого як проєкт ГБ-2020, та фото, надіслані скаржником Маріанною 
Хмельницькою. 

Слухали: Маріанну Хмельницьку, яка продемонструвала фото наметів із написами “Андрій 
Андрєєв - депутат Соломянського району, пункт збору голосів за проєкти ГБ-2021”, які вона 
зробила та надіслала ГБК у скарзі. Вона зазначила, що, хоча проєкти авторства Андрія Андрєєва 
важливі для Соломянського району, проте піар депутатів на проєктах ГБ підриває довіру до ГБ. 

Слухали: Андрія Андрєєва, який приніс вибачення за некоректну поведінку волонтерів 
його команди, та про те, що він дізнався, що волонтери поширювали матеріали про його діяльність 
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як депутата з намету, де йшов збір голосів за проєкти ГБ, та був цим обурений і припинив таку 
діяльність. Андрій Андрєєв визнав, що платна реклама у Facebook з його сторінки як депутата 
КМР щодо відкриття баскетбольного майданчику, реалізованого як проєкт ГБ-2020, є 
некоректним. 

Голосували: За внесення Андрія Андрєєва до списку недоброчесних на основі статті 4, 
пункту 3 Положення про ГБ, та зняття проєктів ГБ-2021  №382, 467, 468, 469, 470 з голосування 
(поіменне голосування зазначено в додатку Б до цього протоколу). 

За —   8 
Проти —  0 
Утримався —  3 
Не голосував —   1 
Рішення прийнято. 
Ухвалили: Внести Андрія Андрєєва до списку недоброчесних на основі статті 4, пункту 3 

Положення про ГБ, та зняти проєкти ГБ-2021  №382, 467, 468, 469, 470 з голосування. 
 

По пункту 2.5 порядку денного: 
Слухали: Марію Назарову, яка продемонструвала фото рекламного щита, яке містить 

написи “Команда Олександра Омельченка”, “Ярослав Федоренко”, “реалізував 53 громадські 
проекти” та відео, завантажене на сторінку Ярослава Федоренка в Facebook, в якому Ярослав 
Федоренко повідомляє, що балотується в депутати, та зазначає, що реалізував 53 проєкти 
Громадського бюджету, та цитату Олександра Омельченка (чинного депутата КМР), який 
повідомляє, що він дозволив Ярославу Федоренку розміщувати рекламу із його ім'ям.  

Слухали: Ярослава Федоренка, який повідомляє, що на рекламних щитах він не мав на 
увазі проєкти Громадського бюджету, а також що він не є кандидатом у депутати.Також Ярослав 
Федоренко зазначив, що він не знає, хто встановив ці щити. 

Слухали: Михайла Лейченка, який запропонував винести попередження Ярославу 
Федоренку за порушення етики в ГБ та виключити його проєкти з списку переможців, якщо вони 
наберуть необхідну кількість голосів, якщо Ярослав Федоренко стане кандидатом в депутати, адже 
таким чином буде підтверджено, що він використовував Громадський бюджет у власних 
політичних цілях.  

Слухали: Маріанну Хмельницьку, яка повідомила, що, згідно з законом, неможливо 
розмістити рекламний борд із зображенням людини без її письмової згоди, тож Ярослав 
Федоренко вводить ГБК в оману. 

Слухали: Вікторію Оломуцьку, яка повідомила, що після офіційного оголошення 
кандидатів у депутати, у випадку, якщо Ярослав Федоренко дійсно балотується в депутати, у ГБК 
буде час до 01.10 внести Ярослава Федоренка до списку недоброчесних та виключити проєкти 
Ярослава Федоренка з переліку проєктів-переможців (якщо станом на кінець голосування вони 
будуть у переліку проєктів-переможців). 

Голосували: за винесення Федоренку Ярославу попередження згідно статті 4 п.1 пп. 3 та 
статті 1 “політична неупередженість” за використання Громадського бюджету у політичних цілях 
та політичній рекламі, та в разі офіційного висування кандидатури Ярослава Федоренка на місцеві 
вибори у КМР 9 скликання - за внесення його до списку недоброчесних та зняття з ГБ проєктів 
ГБ-2021 №644,  459, 704, 1195, 458 (поіменне голосування зазначено в додатку Б до цього 
протоколу). 

За —   8 
Проти —  0 
Утримався —  3 
Не голосував —   1 
Рішення прийнято. 
Ухвалили: Винести Федоренку Ярославу попередження згідно статті 4 п.1 пп. 3 та статті 1 

“політична неупередженість” за використання Громадського бюджету у політичних цілях та 
політичній рекламі, та в разі офіційного висування кандидатури Ярослава Федоренка на місцеві 
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вибори у КМР 9 скликання - за внесення його до списку недоброчесних та зняття з ГБ проєктів 
ГБ-2021 №644,  459, 704, 1195, 458. 

 
По пункту 2.6 порядку денного: 

Слухали: Марію Назарову, яка повідомила, що пункт розгляду щодо ненадання Рустамом 
Савранським, помічником народного депутата, листа про участь у ГБ знятий через те, що під час 
підготовки засідання лист Савранського Р. не був завантажений на сайт, проте був вчасно 
надісланий ГБК та МРГ та претензій до Савранського Р. у ГБК немає. Внаслідок чого розгляд 
скарги було відхилено, а пункт 2.6 порядку денного замінено розглядом аналогічної скарги про 
ненадання листа про участь у ГБ депутатом КМР Вікторією Мухою. Також Марія повідомила, що 
відповідний лист був надісланий Вікторією Мухою у день засідання, проте ГБК має розглянути це 
питання, оскільки якби воно не було підняте, лист не був би наданий. 

Слухали: Михайла Лейченка, що зазначив, що лист депутата не відповідає затвердженій 
формі. 

Голосували: за винесення попередження депутату КМР Вікторії Мусі за порушення ст.4 
п.4 Положення про ГБ та вимогу надати  лист підтримки ГБ депутатом КМР (поіменне 
голосування зазначено в додатку Б до цього протоколу). 

За —   11 
Проти —  0 
Утримався —  0 
Не голосував —   1 
Рішення прийнято. 
Ухвалили:  Винести попередження депутату КМР Вікторії Мусі за порушення ст.4 п.4 

Положення про ГБ та вимогу надати  лист підтримки ГБ депутатом КМР. 
 

По пункту 2.7 порядку денного: 
Слухали: Марію Назарову, що перевірила відсутність листа підтримки. 
Голосували: За винесення попередження депутату КМР Овраменко Олені за порушення 

ст.4 п.4 Положення про ГБ та вимогу надати оновлений лист підтримки ГБ депутатом КМР 
(поіменне голосування зазначено в додатку Б до цього протоколу). 

За —   10 
Проти —  0 
Утримався —  0 
Не голосував —   2 
Рішення прийнято. 
Ухвалили:  Винести попередження депутату КМР Овраменко Олені за порушення ст.4 п.4 

Положення про ГБ та вимогу надати оновлений лист підтримки ГБ депутатом КМР. 
 
По пункту 2.8 порядку денного: 

Слухали: Катерину Фоменко, автора проєкту ГБ-2021 №452, яка повідомила, що не має 
відношення до депутата КМР Дмитра Банаса. 

Голосували: За винесення попередження депутату КМР Банасу Дмитру за порушення ст.4 
п.4 Положення про ГБ та вимогу надати лист підтримки ГБ депутатом КМР (поіменне 
голосування зазначено в додатку Б до цього протоколу). 

За —   11 
Проти —  0 
Утримався —  0 
Не голосував —   1 
Рішення прийнято. 
Ухвалили:  Винести попередження депутату КМР Банасу Дмитру за порушення ст.4 п.4 

Положення про ГБ та вимогу надати лист підтримки ГБ депутатом КМР. 
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По пункту 2.9 порядку денного: 
Слухали: Марію Назарову, що членами ГБК у робочому процесі 7 вересня було підняте 

питання відсутності листа підтримки від суб’єкта розгляду скарги. В той же день на пошті ГБК 
з’явився лист підтримки, проте він не відповідає затвердженій формі.  

Голосували:  За винесення попередження помічнику народного депутата України 
Крейденка В. Носенку Ігорю за порушення ст.4 п.4 Положення про ГБ та вимогу надати 
оновлений лист підтримки ГБ депутатом КМР (поіменне голосування зазначено в додатку Б до 
цього протоколу). 

За —   9 
Проти —  0 
Утримався —  0 
Не голосував —   3 
Рішення прийнято. 
Ухвалили:  Винести попередження помічнику народного депутата України Крейденка В. 

Носенку Ігорю за порушення ст.4 п.4 Положення про ГБ та вимогу надати оновлений лист 
підтримки ГБ депутатом КМР.  

 
По пункту 2.13 порядку денного: за проханням автора проєкту ГБ-2021 №1386 Олега Мельника 

вирішили розглянути пункт 2.13. 
Слухали: Олексія Самойленка, який доповів про те, що вивчаючи кошторис даних 

проєктів, він помітив, що у кошторисах вказані заробітні плати організаторам, плата за харчування 
та послуги з перевезення людей. Тому проєкти суперечать Положенню у цьому році. Олексій 
наголосив, що переможцем торгів на Prozorro аналогічного проєкту минулого року стала 
благодійна організація, засновником якої є Олег Мельник. 

Слухали: Олега Мельника, автора проєкту ГБ-2021 №1386, щодо того, що прегляд проєкту 
відбувається у переддень закінчення голосування. Олег зауважив, що не вбачає у включення до 
кошторису проєкту заробітної платні для організаторів, сувенірної продукції чи послуг з 
перевезення порушення Положення. 

Слухали: Ірину Крезуб про те, що подібні проєкти мають реалізуватися з коштів основного 
бюджету. 

Слухали: Михайла Лейченка про те, що питання щодо проєкту виникають до розпорядника 
коштів, який проводив експертизу проєкту. 

Слухали: Максима Боднара, який зазначив, що ГБК не має права розглядати відхилення 
проєктів на даному етапі, і вирішення питання про бюджет можливе на етапі реалізації. 

Слухали: Марію Назарову про те, що згідно з Положенням, ГБК є головним органом, що 
забезпечує дотримання контролю (в тому числі, етики в ГБ) на всіх етапах. Тому ГБК має право на 
винесення подібних питань на голосування на будь-якому етапі. 

Голосували: За виключення з розгляду п. 2.13 порядку денного (поіменне голосування 
зазначено в додатку Б до цього протоколу). 

За —   5 
Проти —  2 
Утримався —  3 
Не голосував —   2 
Рішення не прийнято. 

 
Слухали: Дмитра Рубана, представника Департаменту суспільних комунікацій, про те, що 

доопрацювання проєкту можливе на етапі реалізації.  
Голосували: За виключення п.2.13 з порядку денного, та звернення до МРГ за 

роз'ясненням щодо повноважень ГБК при оцінюванні відповідності проєктів ГБ Положенню про 
ГБ (поіменне голосування зазначено в додатку Б до цього протоколу). 

 
За —   8 
Проти —  0 
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Утримався —  1 
Не голосував —   3 
Рішення  прийнято. 

   Ухвалили: Виключити п.2.13 з порядку денного та звернутися до МРГ за роз'ясненням 
щодо повноважень ГБК при оцінюванні відповідності проєктів ГБ Положенню про ГБ. 

 
По пункту 2.10 порядку денного: 
Слухали: Марію Назарову про те, що авторами не було надано листи про використання 

авторського права на лого "EVORANK" та твір прикладного характеру "EVORANK" та було 
використано промо-ролик, в якому присутні помічники народного депутата України Юраша С. 
Басовський Володимир та Гурін Микола (включені до списку недоброчесних) та депутат КМР 
Ярмоленко Юлія (про що не були надані відповідні листи підтримки), та створення штучного 
обмеження на реалізацію проєктів Evorank лише ГО "Клуб громадського бюджету", керівником 
якої є Басовський Володимир, включений до списку недоброчесних  

Слухали: члена ГБК без права голосу на засіданні Ірину Маржан про те, що наведене вище 
авторське право дійсно належить ГО “Клуб громадського бюджету”, ГО усно дозволила його 
використання авторам громадських проєктів, тому не вбачає ніяких порушень. А також Ірина 
зазначила, що всі проєкти Evorank реалізуються через Prozorro. 

Слухали: Вікторію Оломуцьку, яка зазначила, що Ірина Маржан є у складі команди 
Evorank, але не зазначила про конфлікт інтересів, що порушує етику ГБ. 

Слухали: Олексія Самойленка про те, що всі проєкти Evorank реалізовує виключно ГО 
”Клуб громадського бюджету”. 

Слухали: Марію Назарову про те, що вищенаведена ГО застосрвує норму Закону України 
“Про публічні закупівлі” про авторське право, яка забезпечує монополію на реалізацію цих 
проєктів. ГБК не може допустити реалізацію цих проєктів, оскільки ГО “Клуб громадського 
бюджету” очолюється людиною, яка внесена у список недоброчесних. 

Слухали: Олега Хоменка, який не бачить конфлікту інтересів і вважає проєкти суспільно 
важливими. 

Слухали: Олену Атаманчук, яка пояснила схему реалізації, в результаті якої ГО отримує 
вигоду. 

Слухали: Інну Тихонову, автора проєкту ГБ-2021 №1529 про суспільну важливість 
проєктів і про те, що ГО не отримує жодної вигоди з реалізації проєктів, а 20 тис. грн., що вказані 
в бюджетах проєктів, потрібні для функціонування сайту та медіакампанії. 

Слухали: Вікторію Оломуцьку та Марію Назарову про те, що у всіх 118-ти проєктах 
Evorank на сторінках проєктів зазначено: “Подача учнями школи проектів та голосування 
проходить у спеціальній електронній системі www.evorank.org.” При переході на цей ресурс як 
команда Evorank зазначені особи, внесені до списку недоброчесних та помічники нардепа (додаток 
В).  

Слухали: Михайла Лейченка про те, що кінцевим бенефіціаром та власником авторського 
права являється людина, внесена до списку недоброчесних. 

Слухали: Марію Назарову про те, що в день засідання було виграно тендер на реалізацію 
минулорічних проєктів Evorank на 80 тис. грн. ГО “Клуб громадського бюджету”, керівником якої 
є Басовський Володимир, внесений до списку недоброчесних, який не має права брати участі в ГБ. 

Слухали: Інну Тихонову, яка зазначила, що ГБК тисне на авторів. 
Слухали: Михайла Лейченка про те, що у Інни Тихонової наявний конфлікт інтересів, 

оскільки вона є дружиною особи, внесеної до списку недоброчесних. 
Слухали: Антоніну Спірідончеву, автора проєкту ГБ-2021 №1766, яка пояснила схему 

реалізації проєктів, що полягає у закупівлі матеріальних цінностей, які після реалізації 
зберігаються у школі, а пункт про недоброчесність можна трактувати по-різному. 

Слухали: Олексія Самойленко, який вбачає у проєктах Evorank виключно комерційні 
проєкти, а також вважає, що ГБК має всі підстави для зняття цих проєктів. 

Слухали: члена МРГ Ігоря Хацевича, який вважає недоцільним зняття проєктів за день до 
кінця голосування. 
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Слухали: Марію Назарову про те, що МРГ і ГБК дуже багато вирішують за киян на різних 
етапах, і це складні та необхідні рішення, не тому, що вони хочуть чогось позбавити киян, а з 
метою вирощування здорового ГБ. Марія зазначила, що кошти, які вивільняться після виключення 
недоброчесних проєктів, підуть на доброчесні проєкти, які є в рейтингу, і кияни отримають з них 
користь, а задача ГБК в тому, щоб контролювати, аби це відбувалося прозоро і чесно. ГБК стоїть 
на боці громади і аторів, які є доброчесними, іде на компроміс, коли це можливо, але категорично 
проти учасників ГБ, які є недоброчесними і порушують Положення. 

Голосували: За зняття з ГБ-2021 наступних проєктів за ненадання листів про 
використання авторського права на лого "EVORANK" та твір прикладного характеру "EVORANK" 
та використання промо-ролику, в якому присутні помічники народного депутата України Юраша 
С. Басовський Володимир та Гурін Микола (включені до списку недоброчесних) та депутат КМР 
Ярмоленко Юлія (про що не були надані відповідні листи підтримки), та створення штучного 
обмеження на реалізацію проєктів Evorank лише ГО "Клуб громадського бюджету", керівником 
якої є Басовський Володимир, включений до списку недоброчесних : 843, 865, 870, 896 Михайло 
Колеко (без відео); 892, 900, 907 Артур Кузьмін (без відео); 1346 Максим Воротнюк (без відео); 
893, 903 Валентин Паньків (без відео); 979, 995, 992 Максим Вакуленко (без відео); 1320 
Олександр Никифоряк (без відео); 1086 Ігор Семенов (без відео); 1203 Марина Миколаєнко (без 
відео); 1766 Антоніна Спірідончева (без відео); 1408 Надія Курочка (без відео); 855 Любов 
Саченко (з відео); 914, 904, 916, 921, 923 Ігор Носенко (з відео); 1529 Інна Тихонова (з відео); 
1466, 1483 Євгенія Яковець (з відео); 1434,1425 Софія Сушко (з відео); 1691, 1699 Яна Шевелєва (з 
відео); 1723 Ірина Демиденко (з відео); 1682, 1674, 1664 Анастасія Галаса (з відео); 1758 Анна 
Басовська (з відео); 1784 Олександра Могила (з відео); 1724, 1739, 1757 Тетяна Катеринич (з 
відео); 1616 Марія Пасічна (з відео); 1677 Анастасія Колесник (з відео); 1660 Ігор Ванкевич (з 
відео); 922 Євгенія Яковлєва (з відео); 1561 Юлія Литовченко (з відео); 929 Анна Дашко (з відео); 
991 Артем Вєтров (з відео) (поіменне голосування зазначено в додатку Б до цього протоколу). 

За —   6 
Проти —  2 
Утримався —  1 
Не голосував —   3 
Рішення не прийнято. 
 
Слухали: Олега Хоменка з пропозицією зняти пункт 2.10 з розгляду. 
Голосували: за зняття пункту 2.10 з порядку денного, оскільки питання не стосується 

авторів проєктів, на вимогу Хоменка Олега, члена ГБК (поіменне голосування зазначено в додатку 
Б до цього протоколу). 

За —   2 
Проти —  7 
Утримався —  1 
Не голосував —   2 
Рішення не прийнято. 
 
 
Слухали: Марію Назарову, Олену Атаманчук, Вікторію Оломуцьку, які запропонували 

поставити на голосування зняття з голосування всіх 118 проєктів "EVORANK", в зв’язку з раніше 
перерахованими обставинами, порушенням командою "EVORANK" положення ГБ, а саме: ст.1 п.2 
“політична неупередженість”;  п.5. ст. 9;  пп.6 п1, п.3 та 4. ст.4; п.8 ст4; п.2.ст.9 та згідно пп.2 п.6. 
ст.4. 

Голосували: За зняття з ГБ-2021 наступних проєктів за ненадання листів про використання 
авторського права на лого "EVORANK" та твір прикладного характеру "EVORANK" та 
використання промо-ролику, в якому присутні помічники народного депутата України Юраша С. 
Басовський Володимир та Гурін Микола (включені до списку недоброчесних) та депутат КМР 
Ярмоленко Юлія (про що не були надані відповідні листи підтримки), та створення штучного 
обмеження на реалізацію проєктів Evorank лише ГО "Клуб громадського бюджету", керівником 
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якої є Басовський Володимир, включений до списку недоброчесних, а саме: ст.1 п.2 “політична 
неупередженість”;  п.5. ст. 9;  пп.6 п1, п.3 та 4. ст.4; п.8 ст4; п.2.ст.9 та згідно пп.2 п.6. ст.4.: 
проєкти Evorank (список наданий МРГ): 1206, 1758, 1765, 996, 997, 999, 867, 964, 979, 992, 995, 
1632, 1640, 1660, 1673, 1026, 991, 1338, 1346, 1352, 1362, 1646, 1658, 1664, 1674, 1682, 929, 1711, 
1723, 1737, 1750, 1764, 1715, 1719, 1724, 1739, 1757, 1076, 1089, 1095, 1102, 1107, 843, 865, 870, 
896, 908, 1677, 1775, 1786, 1798, 892, 898, 900, 905, 907, 1393, 1401, 1408, 1417, 1423, 1561, 1569, 
1576, 1585, 1598, 1606, 1203, 1784, 1802, 1304, 1315, 1320, 1328, 1331, 904, 914, 916, 921, 923, 1774, 
1788, 1803, 1818, 893, 903, 906, 911, 915, 1474, 1482, 1486, 1616, 1624, 1584, 1595, 855, 1005, 1009, 
1010, 1086, 1090, 1766, 1404, 1411, 1418, 1425, 1434, 1529, 1685, 1691, 1699, 1435, 1451, 1466, 1479, 
1484, 922 (поіменне голосування зазначено в додатку Б до цього протоколу). 

За —   7 
Проти —  2 
Утримався —  1 
Не голосував —   2 
Рішення  прийнято. 
Ухвалили: Зняти з голосування за ненадання листів про використання авторського права 

на лого "EVORANK" та твір прикладного характеру "EVORANK" та використання промо-ролику, 
в якому присутні помічники народного депутата України Юраша С. Басовський Володимир та 
Гурін Микола (включені до списку недоброчесних) та депутат КМР Ярмоленко Юлія (про що не 
були надані відповідні листи підтримки), та створення штучного обмеження на реалізацію 
проєктів Evorank лише ГО "Клуб громадського бюджету", керівником якої є Басовський 
Володимир, включений до списку недоброчесних, а саме: ст.1 п.2 “політична неупередженість”; 
п.5. ст. 9;  пп.6 п1, п.3 та 4. ст.4; п.8 ст4; п.2.ст.9 та згідно пп.2 п.6. ст.4.: проєкти “EVORANK” 
№1206, 1758, 1765, 996, 997, 999, 867, 964, 979, 992, 995, 1632, 1640, 1660, 1673, 1026, 991, 1338, 
1346, 1352, 1362, 1646, 1658, 1664, 1674, 1682, 929, 1711, 1723, 1737, 1750, 1764, 1715, 1719, 1724, 
1739, 1757, 1076, 1089, 1095, 1102, 1107, 843, 865, 870, 896, 908, 1677, 1775, 1786, 1798, 892, 898, 
900, 905, 907, 1393, 1401, 1408, 1417, 1423, 1561, 1569, 1576, 1585, 1598, 1606, 1203, 1784, 1802, 
1304, 1315, 1320, 1328, 1331, 904, 914, 916, 921, 923, 1774, 1788, 1803, 1818, 893, 903, 906, 911, 915, 
1474, 1482, 1486, 1616, 1624, 1584, 1595, 855, 1005, 1009, 1010, 1086, 1090, 1766, 1404, 1411, 1418, 
1425, 1434, 1529, 1685, 1691, 1699, 1435, 1451, 1466, 1479, 1484, 922. 

 
По пункту 2.11 порядку денного: 

Слухали: Марію Назарову про те, що ГБК не може розглядати анонімні скарги. 
Слухали: Анну Діхтяр, автора проєктів ГБ-2021 № 448,448,457, яка заявила, що не має 

жодного відношення до вимагання скріншотів голосування. 
Слухали: Марію Назарову про те, суб’єктом скарги є завуч школи № 65, за якою помічено 

порушення Положення. 
Слухали: Анну Боришкевич про те, що доцільним є проведення опитування учасників ГБ 

щодо наявності фальсифікацій. 
Голосували: За взяття до відома п.2.11 порядку денного та надсилання на МРГ запиту на 

проведення опитування учасників ГБ щодо виявлення порушень правил ГБ при голосуванні 
(відповідальна за надсилання запиту Боришкевич А.) (поіменне голосування зазначено в додатку Б 
до цього протоколу). 

За —   7 
Проти —  0 
Утримався —  1 
Не голосував —   4 
Рішення  прийнято. 
Ухвалили: Взяти до відома та надсилати на МРГ запит на проведення опитування 

учасників ГБ щодо виявлення порушень правил ГБ при голосуванні. 
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По пункту 2.12 порядку денного: 

Слухали: Світлану Колосову, автора проєкту ГБ-2021 №398 про те, що вона дотримується 
принципів доброчесності і не знайома з жінкою, що обіцяє подарунок за голосування. 

Голосували: За взяття до відома п.2.12 порядку денного (поіменне голосування зазначено в 
додатку Б до цього протоколу). 

За —   8 
Проти —  0 
Утримався —  0 
Не голосував —   4 
Рішення  прийнято. 
Ухвалили: Взяти до відома п.2.12 порядку денного (поіменне голосування зазначено в 

додатку Б до цього протоколу). 
 

По пунктах 1.7, 1.13 порядку денного: за згодою членів ГБК, у зв’язку з відсутністю скаржників, 
скарги було запропоновано перенести на наступне засідання автоматично. 
 
По пункту 3 порядку денного: 

Слухали: Дмитра Стеценка, представника Департаменту інформаційно-комунікаційних 
технологій, про те, що він займається питаннями забезпечення безпеки і стабільності роботи 
системи Громадського бюджету. Продукт підтримувався раніше підрядниками КП ГІОЦ.. Дмитро 
намагався вийти на діалог з підрядником, аби отримати вихідний код, який мав би бути open 
source, але виявилось, що код навіть не опубліковано. У зв'язку з цим було написано заяву про 
можливе скоєння злочину, розслідування триває. 14 вересня система була частково непрацездатна, 
при цьому можливість впливу на будь-які голоси виключена.  

Слухали: Марію Назарову з запитанням про те, чи для того щоб визнати уповноваженим 
органом - Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій - що система не працювала, 
чи потрібно зафіксувати повний shutdown чи не має працювати окремий момент елементів 
системи? Марія навела приклад: MobileID або ЕЦП, якими користуються найрідше з усіх способів 
авторизації, працюють, але при цьому не працюватимуть інші способи авторизації, якими 
користуються більше 90% людей. Марія поставила питання, чи уповноважена ГБК продовжувати 
голосування, зважаючи в такому випадку на те, що працюють лише окремі елементи системи. 

Слухали: Дмитра Стеценка з повідомленням про те, що система не дозволяла провести 
голосування лише авторизованим користувачам, але нові люди не могли голосувати. 

Слухали: Олексія Самойленко з питанням про срок, у який не працювала система і чи є 
якесь підтвердження годинного проміжку, в який некоректно чи взагалі не працювала [IT-система 
Громадського бюджету].  

Слухали: Дмитра Стеценко, який зазначив, що система так не працювала з першої години 
ночі сьогоднішнього дня [14.09.2020] до 11 годин, до цього були інші причини, але і тоді система 
працювала абсолютно стабільно; були питання інтеграції ПриватБанку, інші нюанси, які будуть 
з’ясовані після завершення голосування. Дмитро запевнив, що жоден голос не міг бути 
сфабрикованим, і в наступному році таких проблем не виникне. 

Слухали: Ольгу Бернасовську, члена МРГ, про те, що продовження голосування у ГБ-2021 
передбачене Положенням про громадський бюджет у ст. 12 п.2. 

Голосували: За взяття до відома інформації щодо роботи електронної системи 
голосування, наданої представником ДІКТ Стеценком Дмитром, та про термін продовження 
голосування відповідно до п.2 ст.12 положення про ГБ на підставі офіційного листа 
відповідального підрозділу (поіменне голосування зазначено в додатку Б до цього протоколу). 

За —   8 
Проти —  0 
Утримався —  0 
Не голосував —   4 
Рішення  прийнято. 
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Додаток А 
Присутні на засіданні ГБК-4 

№ ПІБ Статус у ГБ, розгляд проєкту № 

1 Андрій Андрєєв депутат КМР, автор проєктів ГБ-2021 №467, 468, 469, 470 

2 Юлія Ярмоленко депутат КМР, автор проєктів ГБ-2021 №118, 249, 293, 130, 211 

3 Лариса Дегтярьова депутат КМР, автор проєктів ГБ-2021  

4 Ярослав Федоренко автор проєктів ГБ-2021 №644,  459, 704, 1195, 458 

5 Інна Тихонова автор проєктів Evorank 

6 Антоніна Спиридонова автор проєктів Evorank 

7 Ірина Маржан член ГБК без права голосу на засіданні  

8 Олександр Рак учасник ГБ, автор проєктів 

9 Юлія Печуляк помічник депутата КМР Олександра Бродського, автор 
проєктів 

10 Іван Лісовий автор проєктів ГБ-2021 

11 Олег Мельник автор проєктів ГБ-2021 

12 Микола Масловський автор проєктів ГБ-2021 

13 Роман Грищук народний депутат України 

14 Ксенія Семенова помічник народного депутата України Грищука Р. 

15 Маріанна Хмельницька учасник ГБ 

16 Ігор Хацевич член МРГ 

17 Ольга Бернасовська член МРГ 

18 Дмитро Рубан  представник ДСК КМДА  

19 Дмитро Стеценко представник ГІОЦ  

20 Світлана Колосова автор проєктів ГБ-2021 

21 Діхтяр Анна автор проєктів ГБ-2021 

22 Ігор Носенко автор проєктів Evorank, помічник народного депутата України 
Крейденка В. 

23 Катерина Фоменко  автор проектів ГБ-2021 

24 Геннадій Новіков  учасник ГБ 

25 Анастасія Кириленко представник ДЖКІ КМДА 

26 Анастасія Шевченко автор проекту ГБ-2020 
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27 Максим Боднар член МРГ 

28 Марія Кізленко автор проектів ГБ-2021 

29 Михайло Софілканич автор проектів ГБ-2021 

30 Олексій Полтораков  учасник ГБ 

31 Назар Мошняга  автор проектів ГБ-2021 

32 Олексій Багнюк автор проектів ГБ 
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 Додаток Б  
Поіменне голосування на засіданні ГБК 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

26 



 

 

 
  
 
 
 
 

27 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток В 
 

 

28 



 

29 



 
 

30 


	Протокол засідання №16  від 14.09
	Протокол засідання №16  від 14.09
	Док_23_09_20_20_17_27
	Протокол засідання №16  від 14.09

