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ПРОТОКОЛ №14 

Засідання Громадської бюджетної комісії міста Києва 

четвертого скликання 

Місце проведення засідання: Київ, відеоконференція 

Дата та час проведення: 12 серпня 2020 року, 13:00 год       

СПИСОК УЧАСНИКІВ ЗАСІДАННЯ 

з правом вирішального голосу: 

№ Організація  ПІБ 

1 ГО “Намисто” Журавель Тамара з 15:00 

2 ГО “Коралі” Рекуляк Алла з 13:27 

3 ГО “Деснянська Січ” Яківець Віталій 

4 БФ “Народні скарби” Хоменко Олег 

5 БО “БФ “З теплом у серці” Крезуб Ірина з 13:27 

6 ГО “Нова надія - 2012” Шуміленко Олексій   

7 БО БФ “Україна космічна” Сергєєв Сергій з 13:40 

8 ГО “KEY CITY” Оломуцька Вікторія 

9 ГО “Студвотч” Атаманчук Олена 

10 ГО “ФЕДЕРАЦІЯ ПОЛ ДЕНС УКРАЇНА” Івашко Ауріка з 14:25 

11 ГО “Літературна платформа ЛЕПОРТ”  Рейнштейн-Горбунов Костянтин  

12 
ГО “Національна Асоціація Природних 

Вод” Лейченко Михайло 

13 ГО “Кияни об’єднуємось” Самойленко Олексій 

14 ГО “Електроніка України” Капітан Вікторія 

15 ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив” Назарова Марія з 13:27 

 

Реєстр осіб, які беруть участь у засіданні додається. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

наявність кворуму. 

2. Розгляд скарг: 

2.1.  Розгляд скарги Руслана Арсенюка щодо негативного висновку по проекту №1106 

“Бережливе ставлення до життя. Квест-екскурсії "Князівство споживання". Осокорки-

Позняки”; (Управління освіти Дарницької РДА, Дарницька РДА); 

2.2.  Розгляд скарги Жученко Костянтина щодо негативного висновку по проекту №1767 

“Облаштування велосипедного маршруту "Лісова Пісня"”; (КО Київзеленбуд, КП 

Дарницьке ліспопаркове господарство, Дарницька РДА, МРГ);  

2.3.  Розгляд скарги Білоцького Євгена щодо негативного висновку по проекту №1689 “Київ - 

місто гордості”; (Департамент соціальної політики, МРГ);  

2.4.  Розгляд скарги Наталії Музики  щодо реалізації проєкту №2069 «Мати героя: від болю до 

зцілення» ГБ-2020; (Департамент соціальної політики, МРГ);  

2.5.  Розгляд скарги Євгенія Козак щодо реалізації проєкту №406 «Комплект скелелазних 

зачіпок для олімпійської траси на швидкість "SpeedHolds"» ГБ-2020;(Відділ молоді і 

спорту Солом'янської РДА, Департамент фінансів, МРГ);  

2.6.  Розгляд змін статусів ряду проєктів на сайті Громадського бюджету Києва у 

Солом'янському районі; (Солом’янське РДА, МРГ); 

2.7.  Щодо проведення інфокомпанії ГБ-5; (ДСК, ЦПКІ, МРГ); 

2.8.  Щодо готовності системи до голосування за проєкти ГБ-2021; (ДІКТ, КП “ГІОЦ”, МРГ); 

2.9.  Розгляд скарги Антона Пузаня щодо негативного висновку по проєкту №424“QRiver - 

більше ніж річка” (Управління туризму та промоцій ВО КМР (КМДА), МРГ); 

2.10.  Розгляд скарги Рустама Савранського  щодо зміни суми в узгодженому проєкту №1287 

«1000 дерев для Соцміста»; (КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району», Дніпровська РДА); 

2.11. Розгляд скарги Рустама Савранського  щодо негативного висновку по проєкту №1420 

"Сучасний двір для Соцміста"; (Управління будівництва Дніпровської районної РДА, 

Дніпровська РДА); 

2.12.  Розгляд скарги Рустама Савранського  щодо негативного висновку по проєкту №1201 

"Школа активного громадянина "Активне Соцмісто""; (Управління освіти Дніпровської 

РДА, Дніпровська РДА); 

2.13.  Розгляд скарги Світлани Бережної щодо допущеного ГБК до голосування проєкту №227 

“Капітальний ремонт рекреаційно-спортивної зони парку "Сирецький Яр"” 

(Шевченківська РДА); 

2.14.  Інше. 
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РОЗГЛЯД ПИТАНЬ 

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

про наявність кворуму 

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

Присутні на засіданні членів ГБК-4 з правом голосу: 9. 

Кворум (9/15). 

2. Затвердження порядку денного 

Слухали: Михайла Лейченко, з пропозицію затвердити порядок денний засідання за 

основу у наступній послідовності: 

1. Розгляд скарги Руслана Арсенюка щодо негативного висновку по проєкту №1106 

“Бережливе ставлення до життя. Квест-екскурсії "Князівство споживання". Осокорки-Позняки”; 

(Управління освіти Дарницької РДА, Дарницька РДА); 

2. Розгляд скарги Жученко Костянтина щодо негативного висновку по проєкту №1767 

“Облаштування велосипедного маршруту "Лісова Пісня"”; (КО Київзеленбуд, КП Дарницьке 

ліспопаркове господарство, Дарницька РДА, МРГ);  

3. Розгляд скарги Білоцького Євгена щодо негативного висновку по проєкту №1689 “Київ - 

місто гордості”; (Департамент соціальної політики, МРГ);  

4. Розгляд скарги Наталії Музики  щодо реалізації проєкту №2069 «Мати героя: від болю до 

зцілення» ГБ-2020; (Департамент соціальної політики, МРГ);  

5. Розгляд скарги Євгенія Козак щодо реалізації проєкту №406 «Комплект скелелазних 

зачіпок для олімпійської траси на швидкість "SpeedHolds"» ГБ-2020;(Відділ молоді і спорту 

Солом'янської РДА, Департамент фінансів, МРГ);  

6. Розгляд змін статусів ряду проєктів на сайті Громадського бюджету Києва у 

Солом'янському районі; (Солом’янське РДА, МРГ); 

7. Щодо проведення інфокомпанії ГБ-5; (ДСК, ЦПКІ, МРГ); 

8. Щодо готовності системи до голосування за проєкти ГБ-2021; (ДІКТ, КП “ГІОЦ”, МРГ); 

9. Розгляд скарги Антона Пузаня щодо негативного висновку по проєкту №424“QRiver - 

більше ніж річка” (Управління туризму та промоцій ВО КМР (КМДА), МРГ); 

10. Розгляд скарги Рустама Савранського  щодо зміни суми в узгодженому проєкту №1287 

«1000 дерев для Соцміста»; (КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району», Дніпровська РДА); 

11. Розгляд скарги Рустама Савранського  щодо негативного висновку по проєкту №1420 

"Сучасний двір для Соцміста"; (Управління будівництва Дніпровської районної РДА, Дніпровська 

РДА); 

12. Розгляд скарги Рустама Савранського  щодо негативного висновку по проєкту №1201 

"Школа активного громадянина "Активне Соцмісто""; (Управління освіти Дніпровської РДА, 

Дніпровська РДА); 

13. Розгляд скарги Світлани Бережної щодо допущеного ГБК до голосування проєкту №227 

“Капітальний ремонт рекреаційно-спортивної зони парку "Сирецький Яр"” (Шевченківська РДА); 

14. Інше. 

 

Голосували: за затвердження порядку денного засідання за основу, представленого 

Лейченком Михайлом (поіменне голосування зазначено в додатку Б до цього протоколу). 
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За —  9 

Проти — 0 

Утримався — 0 

Не голосував —  0  

Рішення прийнято. 

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

1. Розгляд скарги Руслана Арсенюка щодо негативного висновку по проєкту №1106 

“Бережливе ставлення до життя. Квест-екскурсії "Князівство споживання". Осокорки-Позняки”; 

(Управління освіти Дарницької РДА, Дарницька РДА); 

2. Розгляд скарги Жученко Костянтина щодо негативного висновку по проєкту №1767 

“Облаштування велосипедного маршруту "Лісова Пісня"”; (КО Київзеленбуд, КП Дарницьке 

ліспопаркове господарство, Дарницька РДА, МРГ);  

3. Розгляд скарги Білоцького Євгена щодо негативного висновку по проєкту №1689 “Київ - 

місто гордості”; (Департамент соціальної політики, МРГ);  

4. Розгляд скарги Наталії Музики  щодо реалізації проєкту №2069 «Мати героя: від болю до 

зцілення» ГБ-2020; (Департамент соціальної політики, МРГ);  

5. Розгляд скарги Євгенія Козак щодо реалізації проєкту №406 «Комплект скелелазних 

зачіпок для олімпійської траси на швидкість "SpeedHolds"» ГБ-2020;(Відділ молоді і спорту 

Солом'янської РДА, Департамент фінансів, МРГ);  

6. Розгляд змін статусів ряду проєктів на сайті Громадського бюджету Києва у 

Солом'янському районі; (Солом’янське РДА, МРГ); 

7. Щодо проведення інфокомпанії ГБ-5; (ДСК, ЦПКІ, МРГ); 

8. Щодо готовності системи до голосування за проєкти ГБ-2021; (ДІКТ, КП “ГІОЦ”, МРГ); 

9. Розгляд скарги Антона Пузаня щодо негативного висновку по проєкту №424“QRiver - 

більше ніж річка” (Управління туризму та промоцій ВО КМР (КМДА), МРГ); 

10. Розгляд скарги Рустама Савранського  щодо зміни суми в узгодженому проєкту №1287 

«1000 дерев для Соцміста»; (КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району», Дніпровська РДА); 

11. Розгляд скарги Рустама Савранського  щодо негативного висновку по проєкту №1420 

"Сучасний двір для Соцміста"; (Управління будівництва Дніпровської районної РДА, Дніпровська 

РДА); 

12. Розгляд скарги Рустама Савранського  щодо негативного висновку по проєкту №1201 

"Школа активного громадянина "Активне Соцмісто""; (Управління освіти Дніпровської РДА, 

Дніпровська РДА); 

13. Розгляд скарги Світлани Бережної щодо допущеного ГБК до голосування проєкту №227 

“Капітальний ремонт рекреаційно-спортивної зони парку "Сирецький Яр"” (Шевченківська РДА); 

14. Інше. 

 

13:27 — до засідання приєднались Ірина Крезуб, БО “БФ “З теплом у серці”; Рекуляк Алла 

ГО “Коралі”; Назарова Марія, ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив” 
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3. По 1 пункту порядку денного: Розгляд скарги Руслана Арсенюка щодо негативного 

висновку по проєкту №1106 “Бережливе ставлення до життя. Квест-екскурсії 

"Князівство споживання". Осокорки-Позняки” (Управління освіти Дарницької РДА, 

Дарницька РДА)  

Слухали: Лейченко Михайла з повідомленням про відсутність автору скарги та з 

пропозицією розгляду скарги без автора. Опозиції не надійшло. 

Слухали: Затоку Тетяну, представника Управління освіти Дарницької РДА, яка висловила 

свою позицію щодо цієї скарги.  

 

Голосували: за підтримку скарги Руслана Арсенюка за проєктом №1106 “Бережливе 

ставлення до життя. Квест-екскурсії "Князівство споживання". Осокорки-Позняки” та допущення 

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

За —  1 

Проти — 3 

Утримався — 10 

Не голосував —  1 

Рішення не прийнято. 

13:40 — до засідання приєднався  Сергєєв Сергій,  БО БФ “Україна космічна” 

4. По 2 пункту порядку денного: Розгляд скарги Жученко Костянтина щодо негативного 

висновку по проєкту №1767 “Облаштування велосипедного маршруту "Лісова 

Пісня"”; (КО Київзеленбуд, КП Дарницьке ліспопаркове господарство, Дарницька 

РДА, МРГ) 

Слухали: Жученко Костянтина, лідера проєкту, який повідомив що проєкт був відхилений 

та попросив допустити проєкт до голосування. 

Слухали: Давиденко Ганну, представника команди проєкту та Дубів Юрія,представника КП 

Дарницького ЛГ, які висловили свої думки щодо проведення експертизи.  

Слухали: Лейченко Михайла, Оломуцьку Вікторію. 

 

Голосували: за підтримку скарги  Жученко Костянтина за проєктом №1767  “Облаштування 

велосипедного маршруту "Лісова Пісня"” та допущення проєкту до голосування при умові 

отримання узгодженого проєкту з КП Дарницьким ЛГ (поіменне голосування зазначено в додатку 

Б до цього протоколу). 

За —  11 

Проти — 0 

Утримався — 1 

Не голосував —  3 

Рішення  прийнято. 

Ухвалили: підтримати скаргу Жученко Костянтина за проєктом №1767 “Облаштування 

велосипедного маршруту "Лісова Пісня"” та допустити проєкт до голосування при умові отримання 

узгодженого проєкту з КП Дарницьким ЛГ.    
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5. По 3 пункту порядку денного: Розгляд скарги Білоцького Євгена щодо негативного 

висновку по проекту №1689 “Київ - місто гордості”; (Департамент соціальної політики,  

Департамент суспільних комунікацій, МРГ) 

Представники Департаменту соціальної політики були відсутні 

Слухали: Білоцького Євгена, лідера проєкту, який повідомив що проєкт був відхилений та 

попросив допустити проєкт до голосування. 

Слухали: Олександра Деніса, представника МРГ; Дмитра Рубана, представника 

Департаменту суспільних комунікацій; Сергія Олійника, головуючого ГБК2 та ГБК3,  які висловили 

свої думки щодо поданої скарги.  

Слухали: Лейченко Михайла, Марію Назарову, Олену Атаманчук, Ірину Крезуб, Оломуцьку 

Вікторію, Олексія Самойленко. 

 

Голосували: за підтримку скарги Білоцького Євгена за проектом №1689 “Київ - місто 

гордості” та допустити проєкт до голосування (поіменне голосування зазначено в додатку Б до цього 

протоколу). 

За —  5 

Проти — 5 

Утримався — 3 

Не голосував —  2 

Рішення  не прийнято. 

6. По 4 пункту порядку денного: Розгляд скарги Наталії Музики  щодо реалізації проєкту 

№2069 «Мати героя: від болю до зцілення» ГБ-2020; (Департамент соціальної політики, 

МРГ) 

Представники Департаменту соціальної політики були відсутні 

Слухали: Наталію Музику, лідера проєкту, яка повідомила про проблеми реалізації проєкту. 

Слухали: Олександра Деніса, представника МРГ, який висловив свої думки щодо поданої 

скарги.  

Слухали: Лейченко Михайла, Марію Назарову, Олену Атаманчук, Ірину Крезуб, Оломуцьку 

Вікторію, Олексія Самойленко. 

 

Голосували: за підтримку скарги Наталії Музики, проєкт №2069 «Мати героя: від болю до 

зцілення» ГБ-2020 та за звернення до Департаменту соціальної політики та до Міської робочої групи 

щодо стану реалізації проєкту  (поіменне голосування зазначено в додатку Б до цього протоколу). 

За —  5 

Проти — 5 

Утримався — 3 

Не голосував —  2 

Рішення прийнято. 

Ухвалили: підтримати скаргу Наталії Музики, проєкт №2069 «Мати героя: від болю до 

зцілення» ГБ-2020 та звернутися до Департаменту соціальної політики та до Міської робочої групи 

щодо роз’яснення стану реалізації проєкту. 

14:25 — до засідання приєдналася  Івашко Ауріка, ГО “ФЕДЕРАЦІЯ ПОЛ ДЕНС УКРАЇНА” 
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7. По 5 пункту порядку денного: Розгляд звернення Євгенія Козак щодо реалізації проєкту 

№406 «Комплект скелелазних зачіпок для олімпійської траси на швидкість 

"SpeedHolds"» ГБ-2020; (Відділ молоді і спорту Солом'янської РДА, Департамент 

фінансів, МРГ) 

Слухали: Євгенія Козак, лідера проєкту, який повідомив про проблеми реалізації проєкту. 

Слухали: Кустова Ірина Володимирівна, начальника відділу молоді та спорту  

Солом’янської РДА,  який висловила свої думки щодо поданого звернення.  

Слухали: Лейченко Михайла, Марію Назарову, Олену Атаманчук, Оломуцьку Вікторію, 

Олексія Самойленко. 

 

Голосували: за підтримку скарги Євгенія Козак, проєкт №406 «Комплект скелелазних 

зачіпок для олімпійської траси на швидкість "SpeedHolds"» ГБ-2020 та за звернення до 

Департаменту фінансів та до Міської робочої групи щодо роз’яснення стану реалізації проєкту.  

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

За —  12 

Проти — 0 

Утримався — 2 

Не голосував —  1 

Рішення прийнято. 

Ухвалили: підтримати скаргу Євгенія Козак, проєкт №406 «Комплект скелелазних зачіпок 

для олімпійської траси на швидкість "SpeedHolds"» ГБ-2020 та звернутися до Департаменту 

фінансів та до Міської робочої групи щодо роз’яснення стану реалізації проєкту.   

8. По 6 пункту порядку денного: Розгляд змін статусів ряду проєктів на сайті 

Громадського бюджету Києва у Солом'янському районі; (Солом’янське РДА, МРГ) 

Слухали:  Оломуцьку Вікторію та Лейченко Михайла 

 

9. По 7 пункту порядку денного: Щодо проведення інформаційної комунікаційної 

компанії ГБ-5; (ДСК, ЦПКІ, МРГ) 

Слухали:  Дмитра Рубана, представника Департаменту суспільних комунікацій, який 

доповів кроки проведення інформаційної комунікаційної компанії ГБ-5: ЦКПІ та ДСК на 

сьогоднішній день розроблені поліграфічні макети; друкуються рекламні буклети для розміщенні в 

місті; зроблені відеоролики правила голосування; анімаційні ролики щодо популяризації ГБ та інше; 

розміщення шаблону інформаційної таблички реалізованого проєкту в базі знань, дедлайн 17 

серпня.  

Слухали: Лейченко Михайла, Марію Назарову, Олега Хоменко. 

 

Голосували: “взяти до уваги” доповідь Дмитра Рубана, представника ДСК  щодо статусу 

проведення інформаційної комунікаційної компанії ГБ-5  (поіменне голосування зазначено в 

додатку Б до цього протоколу). 

 

За —  14 

Проти — 0 

Утримався — 0 
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Не голосував —  1 

Рішення прийнято. 

Ухвалили: “взяти до уваги” доповідь Дмитра Рубана, представника ДСК щодо статусу 

проведення інформаційної комунікаційної компанії ГБ-5.   

10. По 8 пункту порядку денного: Щодо готовності системи до голосування за проєкти ГБ-

2021; (ДІКТ, КП “ГІОЦ”, МРГ) 

Слухали:  Володимира Савчука, представника IT-команди (КП ГІОЦ), який доповів про стан 

готовності системи до голосування до ГБ-5 тапро нові можливості голосування за проєкти ГБ, в 

тому числі з’являється можливість голосування в додатку KyivSmartSity.  

Слухали: Лейченко Михайла, Марію Назарову, Олену Атаманчук. 

 

Голосували: “взяти до уваги” доповідь Володимира Савчука, щодо статусу готовності 

системи до голосування за проєкти ГБ-5  (поіменне голосування зазначено в додатку Б до цього 

протоколу). 

За —  10 

Проти — 1 

Утримався — 2 

Не голосував —  2 

Рішення прийнято. 

Ухвалили: “взяти до уваги” доповідь Володимира Савчука, щодо статусу готовності 

системи до голосування за проєкти ГБ-5. 

15:00 — до засідання приєдналася Журавель Тамара, ГО “Намисто” 

11. По 9 пункту порядку денного: Розгляд скарги Антона Пузаня щодо негативного 

висновку по проєкту №424 “QRiver - більше ніж річка” (Управління туризму та 

промоцій ВО КМР (КМДА), МРГ) 

Лідер проєкту відсутній 

Слухали: представника управління туризму та промоцій та КП “ТІК”, які висловили свої 

думки щодо поданої скарги.  

Слухали: Лейченко Михайла, Марію Назарову, Олену Атаманчук, Ірину Крезуб. 

 

Голосували: за підтримку скарги Антона Пузана за проектом №424 “QRiver - більше ніж 

річка” та допустити проєкт до голосування (поіменне голосування зазначено в додатку Б до цього 

протоколу). 

За —  14 

Проти — 0 

Утримався — 0 

Не голосував —  1 

Рішення прийнято. 

Ухвалили: підтримати скаргу Антона Пузана за проєктом №424 “QRiver - більше ніж річка” 

та допустити проєкт до голосування.  
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12. По 10 пункту порядку денного: Розгляд скарги Рустама Савранського щодо зміни суми 

в узгодженому проєкту №1287 «1000 дерев для Соцміста»; (КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Дніпровського району», Дніпровська РДА) 

Слухали: Рустама Савранського, лідера проєкту, який повідомив про прохання замінити в 

системі суму проєкту та підвантажити узгоджений проєкт. 

Слухали: представника КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району», який висловив свою позицію щодо цієї скарги.  

Слухали: Олексія Самойленко, Михайла Лейченко. 

 

Голосували: за підтримку скарги Рустама Савранського за проєктом №1287 «1000 дерев для 

Соцміста» та за зміну кошторису бюджету з 1527475,00 на суму 1005387,84 грн  (поіменне 

голосування зазначено в додатку Б до цього протоколу). 

За —  10 

Проти — 0 

Утримався — 2 

Не голосував —  3 

Рішення прийнято. 

Ухвалили: підтримати скаргу Рустама Савранського Рустама Савранського за проектом 

№1287 «1000 дерев для Соцміста» та за зміну кошторису бюджету  з 1 527 475,00 на суму  

1 005 387,84 грн. 

13. По 11 пункту порядку денного: Розгляд скарги Рустама Савранського щодо 

негативного висновку по проєкту №1420 "Сучасний двір для Соцміста" 

Слухали: Рустама Савранського, лідера проекту, який повідомив що проект був відхилений 

та попросив допустити проєкт до голосування. 

Слухали: представника управління будівництва Дніпровської районної в м. Києві державної 

адміністрації який висловив свою позицію щодо цієї скарги.  

Слухали: Олексія Самойленко, Михайла Лейченко. 

 

Голосували: за підтримку скарги Рустама Савранського  за проєктом №1420 "Сучасний двір 

для Соцміста" та допустити проект до голосування з урахуванням узгодженого звіту проєкту з 

бюджетом 993072 грн та за відміну попередніх рішень ГБК щодо цього проєкту. 

За —  8 

Проти — 1 

Утримався — 5 

Не голосував —  1 

Рішення прийнято. 

Ухвалили: підтримати скаргу Рустама Савранського за проєктом №1420 "Сучасний двір для 

Соцміста" та допустити проект до голосування з урахуванням узгодженого звіту проєкту з 

бюджетом 993072 грн та за відміну попередніх рішень ГБК щодо цього проєкту. 
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14. По 12 пункту порядку денного: Розгляд скарги Рустама Савранського  щодо 

негативного висновку по проєкту №1201 "Школа активного громадянина "Активне 

Соцмісто"" 

Слухали: Рустама Савранського, лідера проекту, який повідомив що проект був відхилений 

та попросив допустити проект до голосування. 

Слухали: представника управління освіти Дніпровської районної в м. Києві державної 

адміністрації який висловив свою позицію щодо цієї скарги.  

Слухали: Олексія Самойленко, Михайла Лейченко. 

 

Голосували: за підтримку скарги п.2  Рустама Савранського за проєктом №1201 "Школа 

активного громадянина "Активне Соцмісто"" та допуску проекту до голосування. 

За —  4 

Проти — 1 

Утримався — 9 

Не голосував —  1 

Рішення не прийнято. 

15. По 13 пункту порядку денного: Розгляд скарги Світлани Бережної щодо допущеного 

ГБК до голосування проєкту №227 “Капітальний ремонт рекреаційно-спортивної зони 

парку "Сирецький Яр"” 

Слухали: Світлану Бережну, лідера проєкту №267, яка повідомила що вона проти допуску 

до голосування проєкту №227 і просила зняти його з голосування. 

Слухали: Ганну Дороніну, лідера проєкту №227 та представника Управління житлово-

комунального господарства Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, який 

висловив свою позицію щодо цієї скарги.  

Слухали: Михайла Лейченко, Олексія Самойленко, Олену Атаманчук, Марію Назарову, 

Вікторію Оломуцьку. 

 

Голосували: за відхилення скарги Світлани Бережної. 

За —  9 

Проти — 1 

Утримався — 2 

Не голосував —  3 

Рішення  прийнято. 

Ухвалили: відхилити скаргу Світлани Бережної. 

Головуючий засіданням Михайло ЛЕЙЧЕНКО 

Секретар засідання   Олена АТАМАНЧУК 
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Додаток А 

Присутні на засіданні ГБК-4 

№ ПІБ Статус у ГБ, розгляд проєкту № 

 1 Музика Наталія, лідерка 

проекту  2069 “Мати героя” 

 2 Деніс Олександр Міська робоча група 

 3 Рубан Дмитро Департамент суспільних комунікацій КМДА 

 4 Жужченко Костянтин Керівник проекту №1767 “Облаштування велосипедного 

маршруту "Лісова Пісня" 

 5 Козак Євгеній Миколайович Проект №406 

 6 Затока Тетяна Управління освіти Дарницької РДА 

 7 Воєводіна Анна учасник команди проекту №1767 “Облаштування 

велосипедного маршруту "Лісова Пісня" 

 8 Дубів Юрій КП “Дарницьке ЛПГ”/№1767 

 9 Савчук Володимир КП “ГІОЦ” 

 10 Савранський Рустам Автор проектів №1201 “Активне соцмісто”,  №1287 “1000 

дерев для Соцміста”,  №1420 “Сучасний двір для Соцміста”  
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 Додаток Б  

Поіменне голосування на засіданні ГБК 

 

 


