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ПРОТОКОЛ 

Засідання Громадської бюджетної комісії 
міста Києва другого скликання 

 
Київ, вул.Хрещатик, 36 
(10-й поверх, каб. 1017) 
16:00 год  04 жовтня 2018 року 
 
 
Присутні з правом голосу: 

1. Басовський Володимир Олександрович (ГО «Соціальна 
Справедливість «Совість») 

2. Філінський Микита Юрійович (ГО «Соціально-реабілітаційний центр») 
3. Гнатюк Олег В`ячеславович (Міжнародна фундація «Допоможи 

молодим») 
4. Шпак Олександр Васильович (ГО «Шлях до майбутнього) 
5. Гурін Микола Володимирович (БО «БФ «Фонд сприяння місцевому 

самоврядуванню в Україні») 
6. Дунас Ірина (БО «БФ Зорепад Надій») 
7. Дмитренко Юлія Валеріївна (ГО «Церебрал») 
8. Івашко Ауріка Василівна (ГО «Маю вибір») 
9. Кізленко Марія Андріївна «ГО «Дерево надії») 
10.Клименко Андрій Володимирович (ГО «Спортивний клуб 

«Сагайдачний») 
11.Кравчук Тетяна Михайлівна (ГО «Сонце для дітей») 
12.Олійник Сергій Ярославович (ГО «Сонячний промінь») 
13.Носенко Ігор Васильович (ГО «Українська федерація натурального 

пауерліфтингу») 
14.Ганноха Богдан Ігорович (БО «БФ Незалежна країна») 
15.Опришко Антон Сергійович (ГО «Гідна нація») 
16.Пасінчук Марина Ігорівна (ГО «Матері землі») 
17.Плотнікова Оксана Сергіївна (ГО «Деснянська Січ») 
18.Роніс Олексій Михайлович (ГО «Успішні люди») 
19.Рев`юк Андріян Михайлович (БО «Міжнародний благодійний фонд 

«Соняшник») 
20.Рябчинський Артем Михайлович (ГО «Новий світанок Солом`янки») 
21.Тихонов Олексій Євгенійович (ГО «Муніципальна енергія») 

 

Реєстр присутніх, які беруть участь в засіданні (додається) 
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                                                                                 Київ, вул.Хрещатик,36 
                                                                 (10-й поверх,каб.1017) 

                                                                        16:00 год  04 жовтня 2018 року 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Громадської бюджетної комісії 

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

голосу 
2. Про легітимність засідання 
3. Затвердження порядку денного: 

3.1. Схвалення тексту запиту про інформ-кампанію 
3.2. Підготовка до початку подачі проектів ГБ4 

           3.3. Звернення до структурних підрозділів КМДА про необхість 
розробити план-інформ кампаній та подати їх до ГБК 

3.4. Питання підготовки нагородження. (Глухов) 
3.5. Про проекти що не потрапили до списку переможців. 
3.6. Інше 

 
                                                     РОЗГЛЯД ПИТАНЬ: 
  

1. По першому питанню порядку денного 
Слухали: Олійника Сергія Ярославовича, який відмітив присутніх членів 

Громадської бюджетної комісії. 
 
2. По другому питанню порядку денного 
Слухали: Олійника Сергія Ярославовича, який запропонував зафіксувати 

кворум, визначити легітимним та розпочати засідання Громадської 
бюджетної комісії 

 
3. По третьому питанню порядку денного 
Слухали: Олійника Сергія Ярославовича, який запропонував затвердити 

Порядок денний засідання у наступній послідовності: 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
Засідання Громадської бюджетної комісії 

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

голосу. 
2. Про легітимність засідання. 
3. Затвердження порядку денного: 

3.1. Схвалення тексту запиту про інформ-кампанію 
3.2. Підготовка до початку подачі проектів ГБ-4 
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3.3. Звернення до структурних підрозділів КМДА про необхість 
розробити план-інформ кампаній та подати їх до ГБК 

3.4. Питання підготовки нагородження. 
3.5. Про проекти що не потрапили до списку переможців. 
3.6. Інше 

 
Голосували: 
21-«за» 
0-«проти» 
0-«утримались» 
0-«не голосували»  
Рішення прийнято.  
Ухвалили: Затвердити порядок денний засідання у наступній послідовності: 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Громадської бюджетної комісії 

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

право голосу 
2. Про легітимність засідання 
3. Затвердження порядку денного: 

3.1. Схвалення тексту запиту про інформ-кампанію 
3.2. Підготовка до початку подачі проектів ГБ4 
3.3. Звернення до структурних підрозділів КМДА про необхість 

розробити плану-інформ кампаній та подати їх до ГБК 
3.4. Питання підготовки нагородження.  
3.5. Про проекти що не потрапили до списку переможців. 
3.6. Інше 

 
4. По першому пункту третього питання порядку денного 

 
Слухали: Сергія Олійника, який зачитав проект інформаційного запиту 
Київській міській державній адміністрації та її структурним підрозділам щодо 
результатів інформаційно-просвітницької кампанії з Громадського бюджету 
від Громадської бюджетної комісії, який складається з наступних питань: 
1. Які заходи були проведені КМДА та РДА протягом 2018 року та який 

результат мав кожен з них? 
2. Які заходи заплановані КМДА та РДА на кінець 2018 – 2019 рік? 
3. Скільки та в який спосіб учасників Громадського бюджету були 

ознайомленні з основними процедурами та принципами Громадського 
бюджету? 

4. Як проводилося заохочення районними державними адміністраціями 
підготовки та подання проектів? 

5. Скільки, де та коли було проведено тематичних уроків та тренінгів, 
зокрема, і в закладах освіти міста Києва?  
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6. Як відбувається інформування щодо процесу та результатів реалізації 
проектів-переможців? 

7. Які матеріали стосовно Громадського бюджету було підготовлено, в якій 
кількості та в яких засобах масової інформації їх було розміщено? 

8. Надати перелік усіх можливих рекламоносіїв для розміщення соціальної 
реклами щодо Громадського бюджету та які з них було використано для 
цих цілей протягом 2018 року? Які ще планується використати за жовтень-
грудень 2018? 

9. Надати перелік організованих постійних рубрик щодо Громадського 
бюджету та електронної демократії у комунальних засобах масової 
інформації. 

10. Надати результати: соціологічних досліджень з питань Громадського 
бюджету, аналітичних досліджень на основі даних електронної системи та 
опитувань учасників Команд, користувачів системи і відповідальних 
підрозділів. 

 
Слухали: Максима Глухова, члена ГБК, який запропонував доповнити 

інформаційний запит одинадцятим питанням: Чи є бюджетний запит щодо 
виділення коштів на проведення інформаційної кампанії ГБ-4 на 2019 рік? 

 
Голосували: 

21- «за» 
0- «проти» 
0- «утримались» 
0 - не голосували» 

 
Рішення прийнято. 

 
Ухвалили: Надіслати інформаційний запит до Київської міської державної 
адміністрації та її структурних підрозділів, запит складається з наступних 
питань: 
 

1. Які заходи були проведені КМДА та РДА протягом 2018 року та який 
результат мав кожен з них? 
4.1. Які заходи заплановані КМДА та РДА на кінець 2018 – 2019 рік? 
3.Скільки та в який спосіб учасників Громадського бюджету були 
ознайомленні з основними процедурами та принципами Громадського 
бюджету? 
5. Як проводилося заохочення районними державними адміністраціями 
підготовки та подання проектів? 
6. Скільки, де та коли було проведено тематичних уроків та тренінгів, 
зокрема, і в закладах освіти міста Києва?  
7. Як відбувається інформування щодо процесу та результатів реалізації 
проектів-переможців? 
8. Які матеріали стосовно Громадського бюджету було підготовлено, в якій 
кількості та в яких засобах масової інформації їх було розміщено? 
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9. Надати перелік усіх можливих рекламоносіїв для розміщення соціальної 
реклами щодо Громадського бюджету та які з них було використано для 
цих цілей протягом 2018 року? Які ще планується використати за жовтень-
грудень 2018? 
10.  Надати перелік організованих постійних рубрик щодо 
Громадського бюджету та електронної демократії у комунальних засобах 
масової інформації. 
11. Надати результати: соціологічних досліджень з питань 
Громадського бюджету, аналітичних досліджень на основі даних 
електронної системи та опитувань учасників Команд, користувачів системи 
і відповідальних підрозділів. 
12. Чи є бюджетний запит щодо виділення коштів на проведення 
інформаційної кампанії ГБ-4 на 2019 рік? 

 
  

5.По другому пункту третього питання порядку денного 

Слухали: Миколу Гуріна, члена ГБК, який запропонував звернутись до 
Міської робочої групи із проханням внести зміни в Параметри Громадського 
бюджету та розпочати підготовку до початку подачі проектів ГБ-4 в грудні 
2018 року-січні 2019 року.  

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував проголосувати за пропозицію 
Гуріна М.. 

Голосували: 
21-«за» 
0- «проти» 
0-«утримались»   
0- не голосували» 

 
Рішення прийнято. 
 
Ухвалили: Міській робочі групі розглянути можливість внести зміни в 
Параметри Громадського бюджету та розпочати підготовку до початку подачі 
проектів ГБ-4 в грудні 2018 року - січні 2019 року. 

 
 

6.По третьому пункту третього питання порядку денного 

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував звернутись до Київської 
міської державної адміністрації та Районих в м. Києві державних 
адміністрацій щодо необхідності розробки планів проведення 
інформаційної кампанії ГБ-4 та подати їх до Громадської бюджетної 
комісії в строк до 11 листопада 2018 року. 

Голосували: 
20- «за» 
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0- «проти» 
1-  «утримались» 
0- «не голосували» 

 
Рішення прийнято. 
 
 Ухвалили: звернутись Київської міської державної адміністрації та 
Районих в м. Києві державних адміністрацій щодо необхідності розробки 
планів проведення інформкампанії ГБ-4 та подати їх до Громадської 
бюджетної комісії в строк до 11 листопада 2018 року. 

 
 

7.По четвертому пункту третього питання порядку денного 

Слухали: Максима Глухова, члена ГБК, який доповів про результати 
підготовки до нагородження авторів проектів-переможців ГБ-1 та ГБ-2. 

 
8.По шостому пункту третього питання порядку денного 

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував звернутися до Міської 
робочої групи із проханням надати доступ до Фейсбук-сторінки групи 
«Спільно», в якості модератора,  Головуючому та Секретарю Громадської 
бюджетної комісії. 

Голосували: 
21-«за» 
0- «проти» 
0-«утримались» 
0-«не голосували» 
 
Рішення прийнято. 

 Ухвалили: звернутися до Міської робочої групи із проханням надати доступ 
до Фейсбук-сторінки групи «Спільно»,  в якості модератора,  
Головуючому та Секретарю Громадської бюджетної комісії. 

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував проголосувати за 
затвердження форми Пропозиції щодо вдосконалення Громадського 
бюджету (форма за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0m5ACJidR5Dsl2tfsRb4UNbM
UteIsiUokrTZJ7D4Q0yqg0A/viewform ). 

Голосували: 
21-«за» 
0- «проти» 
0-«утримались» 
0-не голосували» 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0m5ACJidR5Dsl2tfsRb4UNbMUteIsiUokrTZJ7D4Q0yqg0A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0m5ACJidR5Dsl2tfsRb4UNbMUteIsiUokrTZJ7D4Q0yqg0A/viewform
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Рішення прийнято. 

 Ухвалили: затвердити форму Пропозиції щодо вдосконалення 
Громадського бюджету (Форма за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0m5ACJidR5Dsl2tfsRb4UNbM
UteIsiUokrTZJ7D4Q0yqg0A/viewform ) 

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував проголосувати за те, щоб 
розіслати вищезгадану форму Пропозиції щодо вдосконалення 
Громадського бюджету всім учасникам Громадського бюджету, 
громадянам, що звертались зі скаргами на 1551 та киянам, які підписували 
електроні петиції (тобто всім хто залишав свої електронні пошти та давав 
згоду на отримання інформації). 

Голосували: 
21-«за» 
0- «проти» 
0-«утримались» 
0-не голосували» 
 
Рішення прийнято. 

 Ухвалили: розіслати форму Пропозиції щодо вдосконалення Громадського 
бюджету всім учасникам Громадського бюджету, громадянам, що 
звертались зі скаргами на 1551 та киянам, які підписували електроні 
петиції (тобто всім хто залишав свої електронні пошти та давав згоду на 
отримання інформації). 

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував проголосувати за те, щоб 
закріпити посилання 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0m5ACJidR5Dsl2tfsRb4UNbM
UteIsiUokrTZJ7D4Q0yqg0A/viewform) на форму пропозиції щодо 
вдосконалення Громадського бюджету на офіціному сайті Громадського 
бюджету, щоб всі бажаючі могли вносити свої пропозиції в розвиток ГБ 
вцілому. 

Голосували: 
21-«за» 
0- «проти» 
0-«утримались» 
0-не голосували» 
Рішення прийнято. 

 Ухвалили: закріпити посилання 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0m5ACJidR5Dsl2tfsRb4UNbM
UteIsiUokrTZJ7D4Q0yqg0A/viewform ) на ворму пропозиції щодо 
вдосконалення Громадського бюджету на офіціному сайті Громадського 
бюджету, щоб всі бажаючі могли вносити свої пропозиції. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0m5ACJidR5Dsl2tfsRb4UNbMUteIsiUokrTZJ7D4Q0yqg0A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0m5ACJidR5Dsl2tfsRb4UNbMUteIsiUokrTZJ7D4Q0yqg0A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0m5ACJidR5Dsl2tfsRb4UNbMUteIsiUokrTZJ7D4Q0yqg0A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0m5ACJidR5Dsl2tfsRb4UNbMUteIsiUokrTZJ7D4Q0yqg0A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0m5ACJidR5Dsl2tfsRb4UNbMUteIsiUokrTZJ7D4Q0yqg0A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0m5ACJidR5Dsl2tfsRb4UNbMUteIsiUokrTZJ7D4Q0yqg0A/viewform
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Слухали: Миколу Гуріна, члена ГБК, який запропонував на даний етап 
роботи Громадської бюджетної комісії затвердити на посаду головуючого 
Тихонова Олексія. 

Голосували: 
9-«за» 
8- «проти» 
4-«утримались» 
0-не голосували» 
 
Рішення не прийнято. 

 

 
 
Головуючий засідання 

Олійник Сергій Ярославович  
 
 

Секретар засідання 

Івашко Ауріка Василівна 
 


