
Протокол №8 
 Cпільне засідання Громадської Бюджетної Комісії (ГБК) 

та Міської робочої групи (МРГ). 
  

27 лютого 2018 року, 15.00 
 
Місце проведення засідання: проведено в режими онлайн-засідання. 
Головуючий: ГО "Вулик ідей" (Коваленко Олексій) 
Секретар: ГО "Культурна Асамблея" (Салата Олена) 
  

Присутні: Анастасія Тадескі, Юлія Жерліцина, Олександр Білера, Барабаш Світлана 
 
Учасники ГБК: 

1. Андрій Пікалов, Це наш Київ 
2. Медведенко Олена, Центр Розвитку Інновацій 
3. Коваленко Олексій,  Вулик ідей 
4. Марія Сметаніна, Автомайдан 
5. Аріна Черінько, Українська бібліотечна асоціація 
6. Анна Борішкевич, Літературна платформа Лепорт 
7. Геннадий Новиков, ДемАльянс,  
8. Андрій Єрофєєв, Українська асоціація студентів 
9. Олена Салата, Культурна Асамблея 

 
Представників Громадських організацій (ГО) – учасниць ГБК - 9 («Центр розвитку           
інновацій», «Це наш Київ», «Українська асоціація студентів», «Молодь демократичного         
альянсу», «Українська бібліотечна асоціація», «Вулик ідей», «Культурна Асамблея»,        
«Автомайдан», “Літературна платформа Лепорт”), присутніх представників ГО із        
правом голосу – 9. Міська робоча группа (МРГ) – 4. 
 
ГБК-2 правомочна приймати рішення з питань порядку денного. 
  
 
Виступив:  Коваленко Олексій Лелевич, який запропонував проект порядку денного  
Голосували: за: 9, проти: 0, утримався/лась: 0. 
Вирішили: затвердити порядок денний Громадської бюджетної комісії з наступними         
питаннями: 

1. Питання створення робочої групи при Департаменті суспільних комунікацій        
задля ефективної організації всіх етапів інформаційної кампанії Громадського        
бюджету. 

 
По питанню першому порядку денного 
Виступив: Коваленко Олексій Лелевич, який запропонував звернутися до        
Департаменту суспільних комунікацій з ініціативою, щодо допомоги в плануванні         
інформаційної кампанії ГБ. Для цього рекомендувати Департаменту створити робочу         



групу з питань організації інформаційної кампанії громадського бюджету, до складу якої           
делегувати представників Громадської бюджетної комісії, зокрема представників 5-ти        
інститутів громадянського суспільства: 

1. Медведенко Олена Володимирівна- громадська спілка «Центр розвитку 

інновацій» 

2. Коваленко Олексій Лелевич - громадська організація "Вулик ідей" 

3. Боришкевич Анна Костянтинівна - громадська організація "Літературна 

Платформа Лепорт" 

4. Сметаніна Марія Олександрівна - Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан" 

5. Барабаш Світлана Іванівна - Українська бібліотечна асоціація 

Також, запропонувати до співпраці з  робочою групою запросити спів-голів Міської 

робочої групи (Корень О.В., Хацевич І.М., Лобойко С.В.) та начальника відділу з питань 

розвитку місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язів (Стельмашов 

А.К.) 

Напрацьований проект плану інформаційної кампанії ГБ розглянути на спільному 

засіданні ГБК, МРГ та зацікавлених представників команд проектів. 

Голосували: за: 9, проти: 0, утримався/лась: 0. 
Вирішили: Направити до Департаменту суспільних комунікацій лист від Громадської         
бюджетної комісії з ініціативою щодо створення робочої групи з питань організації           
інформаційної кампанії громадського бюджету, та делегувати представників       
Громадської бюджетної комісії до її складу, зокрема представників 5-ти інститутів          
громадянського суспільства: 

6. Медведенко Олена Володимирівна- громадська спілка «Центр розвитку 

інновацій» 

7. Коваленко Олексій Лелевич - громадська організація "Вулик ідей" 

8. Боришкевич Анна Костянтинівна - громадська організація "Літературна 

Платформа Лепорт" 

9. Сметаніна Марія Олександрівна - Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан" 

10. Барабаш Світлана Іванівна - Українська бібліотечна асоціація 

Також, запропонувати до співпраці з  робочою групою запросити спів-голів Міської 

робочої групи (Корень О.В., Хацевич І.М., Лобойко С.В.) та начальника відділу з питань 

розвитку місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язів (Стельмашов 

А.К.) 

Напрацьований проект плану інформаційної кампанії ГБ розглянути на спільному 

засіданні ГБК, МРГ та зацікавлених представників команд проектів. 

 
Головуючий ____________ О. Коваленко (ГО "Вулик ідей") 
 



 
Секретар ___________ О.Салата (ГО "Культурна Асамблея") 
 


