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ПРОТОКОЛ 

Засідання Громадської бюджетної комісії міста Києва 

другого скликання 

16.00 «20» вересня 2018 року 

Київ, вул.Хрещатик,36 

(10-й поверх,каб.1017) 

 

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. 20 вересня 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.Розгляд скарги по проекту № 123; 
3.2.Розгляд скарги Басовського В. 
3.3.Інформаційного запиту від автора проектів Онуфрійчука В.М. 
3.4.Опрацювання списку переможців ГБ-2019; 

            3.5.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 
 
Слухали: Сергія Олійника, який запропонував обрати секретарем ГБК представницю ГО 

«Маю вибір» Ауріку Івашко. 
 
Голосували: 
20-«за» 
0-«проти» 
1-«утримались» 
0-«не голосували» 
 
Рішення прийнято. 
 
Ухвалили:  затвердити представника ГО «Маю вибір» Ауріку Івашко секретарем 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 
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1.Про склад учасників та їх уповноважених представників, які мають право голосу 
2.Про легітимність засідання 
3.Затвердження порядку денного: 
       3.1.Розгляд скарги по проекту № 123; 
       3.2.Розгляд скарги Басовського В.  
       3.3.Інформаційного запиту від автора проектів Онуфрійчука В.М. 
       3.4.Опрацювання списку переможців ГБ-2019; 
       3.5.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.Розгляд скарги по проекту № 123; 
       3.2.Розгляд скарги Басовського В.  
       3.3.Інформаційний запит від автора проектів Онуфрійчука В.М. 
       3.4.Опрацювання списку переможців ГБ-2019;       
       3.5.    Інше. 
 

4. По першому пункту третього питання порядку денного 
 
Слухали:  Сергія Олійника, який зачитав, що скаржник був завчасно запрошений на 

засідання ГБК, але не з`явився. Зачитав скаргу на проект № 123, в якій йшлося про 
вимогу анулювати проект №123 через використання адміністративного ресурсу та 
недостовірність зазначеного кошторису.  

 
Слухали: Володимира Басовського, члена ГБК, який повідомив про те, що по проекту 

№123 була допущена технічна помилка, на яку Громадська бюджетна комісія ще на 
попередньому засіданні проголосувала за виправлення даної помилки, після чого 
служба технічної підтримки усунула дане зауваження. 

 
Слухали: Сергія Олійника, який запропонував проголосувати за те, щоб відхилити скаргу 

по проекту №123    
 
Голосували: 
      21- «за» 
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      0- «проти» 
      0- «утримались» 

0 - не голосували» 
 
Рішення прийнято. 
 
Ухвалили: відхилити скаргу по проекту №123. 
   
 
5. По третьому пункту третього питання порядку денного 
 
Слухали:  Сергія Олійника, який зачитав інформаційний запит від автора проектів ГБ-1, 

ГБ-2 та ГБ-3 Онуфрійчука В.М., який просить надати офіційну відповідь на такі 
питання: 

 1. У  який  спосiб,  без  дозволу  власника  особистого  кабiнету  в  системi  Киiв  ID,  одна 
особа  проголосувала  за  iншу? 
2.  Яким  чином  та  на  якiй  пiдставi  В.  Басовському  були  поверненi  його  голоси? 
З.  Прошу  зазначити  ПIБ  та  IР-адресу,  особи  яка  здiйснила  несанкцiоноване 
голосування,  та  якi  записи  були  cтворені  за  цiєю  IР-адресою  в  системi  голосування 
(пiд  час  розгляду  скарги,  ця  особа  була  встановлена). 
4.  Скiльки  власникiв,  ранiше  створених  особистих  кабiнетiв  Киiв  ID, проголосувало 

без  iдентифiкацiї  корисryвачiв  системи  cepвісом  BankID, здiйснивши  вхiд  в  
систему  лише  через  логiн  та  пароль? 

5.  За  якi  проекти  були  вiдданi  цi  голоси?  Прошу  зазначити  номера  проектiв,  та 
кiлькiсть  голосiв  по  кожному  проекту? 
 
Слухали: Оксану Плотникову, члена ГБК, яка попросила підтримати дану скаргу задля 

оперативного розслідування справи. 
 
Слухали: Сергія Олійника, який запропонував проголосувати за те щоб направити даний 

інформаційний запит на опрацювання Міській робочій групі та надати відповіді по всі 
5-ти питанням до 25.09.2018 р. 

 
Голосували: 
      21- «за» 
      0- «проти» 
      0- «утримались» 
      0 - не голосували» 
 
Рішення прийнято. 
 
Ухвалили: направити даний інформаційний запит на опрацювання Міській робочій групі 

та надати результат до 25.09.2018 р. 
 

6. По другому пункту третього питання порядку денного 

Слухали: Володимира Басовського, який запропонував перенести розгляд своєї скарги на 
останнє питання. 

Голосували: 
      18- «за» 
      0- «проти» 
      3- «утримались» 
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0 - не голосували» 
   
Рішення прийнято. 
 
Ухвалили: перенести розгляд  скарги В.Басовського на останнє питання.  
 

7. По четвертому пункту третього питання порядку денного 

В процесі обговорення було зазначено, що ч.7 ст.12 Положення про Громадський 
бюджет міста Києва визначено, що за однією поштовою адресою щодо районних проектів 
зможуть знаходитися не більше двох проектів-переможців. У разі, якщо за результатами 
голосування електронна система автоматично визначила більше двох потенційних 
проектів-переможців, що знаходяться за однією поштовою адресою, до списку проектів-
переможців включаються перші два проекти, що мають найвищий рейтинг.  
За результатами проведення цьогорічного голосування за проекти до потенційного списку 
проектів-переможців, сформованого в установленому порядку електронною системою, 
включено ряд районних проектів, які мають дві та більше адрес реалізації. Окремі адреси 
реалізації таких проектів співпадають з адресами реалізації інших потенційних проектів-
переможців. 

Оскільки такі випадки не передбачені положенням та не підпадають під дію вище 
зазначеної норми виникла спірна ситуація щодо того, як вчиняти з такими проектами. 
Виходом із цієї ситуації задля дотримання принципу пропорційності та врахування вибору 
киян, за письмової згоди лідера команди проекту може бути виключення з проекту однієї 
або декількох з адрес, за якими визначилось більше двох потенційних проектів-
переможців, при цьому сам проект включається Громадською бюджетною комісією до 
списку проектів–переможців і реалізується за адресами, що залишилися. 
 

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував проголосувати, якщо за рейтингом проект 
входить у встановлений обсяг видатків ГБ на відповідний рік, але одна з адрес вступає 
в протиріччя з частиною 7 ст. 12 Положення про Громадський бюджет (щодо 
визначення більше двох потенційних проектів-переможців), то така адреса (чи адреси) 
виключається з Проекту, а сам Проект залишається у списку проектів-переможців. 

Голосували: 
      13- «за» 
      7- «проти» 
      1- «утримались» 

0- не голосували» 
 
Рішення  прийнято. 
 

Ухвалили: у випадку, якщо за рейтингом проект входить у встановлений обсяг видатків 
ГБ на відповідний рік, але одна з адрес вступає в протиріччя з частиною 7 ст. 12 
Положення про Громадський бюджет (щодо визначення більше двох потенційних 
проектів-переможців), то така адреса (чи адреси) виключається з Проекту, а сам 
Проект залишається у списку проектів-переможців. 

 

Слухали: Володимира Басовського, який запропонував звернутися до Департаменту 
фінансів, Голови Міської робочої групи з проханням знайти кошти на реалізацію тих 
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проектів, що були виключені зі списку проектів-переможців відповідно ч. 7 ст. 12 
Положення про Громадський бюджет. 

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував проголосувати за пропозицію Басовського 
В. 

Голосували: 

      21- «за» 
      0- «проти» 
      0- «утримались» 
      0- «не голосували» 
 
Ухвалили: звернутися до Департаменту фінансів, Голови Міської робочої групи з 
проханням знайти кошти на реалізацію тих проектів, що були виключені зі списку 
проектів-переможців відповідно ч. 7 ст. 12 Положення про Громадський бюджет. 
 
Слухали: Сергія Олійника, який оголосив про перерву до наступного дня. 

Слухали: директора департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрія 
Назарова, який доповідав щодо інформаційного запиту. По ситуації із несанкціонованим 
входом в систему ГБ, проблема вирішена і усунена. 

Слухали: Гуріна Миколу, члена ГБК, який запропонував проголосувати за те щоб 
звернутись до Департаменту суспільних комунікацій з проханням надати інформацію, яка 
була зібрана на стадії проведення інформаційної кампанії згідно Положення про 
Громадський Бюджет. 

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

Голосували: 

      21- «за» 
      0- «проти» 
      0- «утримались» 
      0- «не голосували» 
Рішення прийнято. 
 
Ухвалили: звернутись до Департаменту суспільних комунікацій з проханням надати 
інформацію, яка була зібрана на стадії проведення інформаційної кампанії, згідно п.13 ч.2 
ст.8 Положення ГБ. 
 
Слухали: Плотникову Оксану, члена ГБК, яка запропонувала проголосувати за те щоб до 
проектів, які набрали мінімально необхідну кількість голосів, але не стали переможцями, 
була застосований  ст.13 Положення ГБ.   
 

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував проголосувати за пропозицію Плотнікової 
О. 

Голосували: 

      21- «за» 
      0- «проти» 
      0- «утримались» 
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      0- “не голосували» 
Рішення прийнято. 
 
Ухвалили: До проектів, які набрали мінімально необхідну кількість голосів, але не стали 
переможцями, був застосована  ст.13 Положення ГБ. 
  
Слухали: Ауріку Івашко, члена ГБК, яка звернулась до комісії з проханням підтримати і 
звернутись до Київського міського голови з проханням назначити незалежний тех.нагляд 
по проекту № 361 (ГБ-2), який зараз на етапі реалізації, та по результату змусити 
належним чином виконати роботи та включити підрядника та відповідальних осіб до 
списку недоброчесних. 
 

Слухали: Сергія Олійника, який запропонував звернутись до Київського міського голови 
з проханням назначити незалежний тех.нагляд по проекту № 361 (ГБ-2), який зараз на 
етапі реалізації, та по результату змусити належним чином виконати роботи та включити 
підрядника та відповідальних осіб до списку недоброчесних. 
 

Голосували: 

      20- «за» 
      0- «проти» 
      1- «утримались» 
      0- “не голосували» 
Рішення прийнято. 
 
Ухвалили: звернутись до Київського міського голови з проханням назначити незалежний 
тех.нагляд по проекту №361 ГБ-2, який зараз на етапі реалізації, та по результату змусити 
належним чином виконати роботи та включити підрядника та відповідальних осіб до 
списку недоброчесних. 

 
 

Головуючий засідання 

Олійник Сергій Ярославович                                                            ______________ 

 

Секретар засідання 

Івашко Ауріка Василівна                                                                   _______________ 

 
 


