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Протокол розбіжностей 
за результатами розгляду проєкту № 192  

«Просто_Приходь (попередня робоча назва Psyball)» 

 

Відповідно до Положення про громадський бюджет міста Києва, 

затвердженого рішенням Київської міської ради від 06.02.2020 № 4/8174 «Про 

внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 787/1791 

«Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва» та про 

затвердження Параметрів громадського бюджету на 2022 рік» (далі - 

Положення), Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) розглянуто пакет документів до проєкту №192 

«Просто_Приходь (попередня робоча назва Psyball)». 

Дата призначення відповідальним за експертизу 03.03.2021. 

Дата першого спілкування з лідером команди у месенджері: 12.03.2021. 

Зазначеним проєктом передбачено створення додатку до мобільного 

телефону та веб-додатку для організації активного відпочинку, спортивного 

дозвілля громадян, фізичного відновлення, удосконалення та зміцнення 

власного здоров’я, пошуку середовища та партнерів для гри, наприклад, у 

футбол, у зручний день та час. Також, за ідеєю автора, додаток має сприяти 

ефективному використанню відповідної інфраструктури та допомагати 

підприємцям, які надають послуги у сфері спорту та активного дозвілля. 

За результатами розгляду наданого пакету документів до проєкту 

повідомляємо.  

Система повинна мати інструменти для підготовки базової інформаційної 

інфраструктури: конструктори та шаблони об'єктів (стадіон, тренажерний зал, 

басейн, тощо), видів спорту (футбол, баскетбол, тріатлон та інших).  

Необхідно автоматизувати такі типові процеси: 

-  інформування про спортивні події (змагання, збори, тренування та інші), 

які відбуваються на спортивній інфраструктурі; 

-  підписка на спортивні події та інформування користувача про початок 

спортивної події або заходу; 

-  публікація результатів спортивного змагання його організатором; 

-  інформування батьків про спортивні заходи, в яких беруть участь їх діти 

(батьківський контроль). 

Система має надавати користувачам функціональність щодо керування 

фінансовою складовою проведення спортивних заходів: облік та контроль 

фінансів, спільне (розподілене) фінансування, планування видатків, звітність. 

Крім того, додаток Psyball потребуватиме супроводу та вдосконалення, 

залучення додаткових фахівців для його адміністрування. 
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З метою захисту інформаційних систем при закупівлі послуг з розробки, 

впровадження та доопрацювання інформаційних систем та баз даних, необхідно 

передбачати у договорах передачу прав інтелектуальної власності та вихідних 

кодів програмного забезпечення замовнику з подальшою реєстрацією таких 

прав замовником у передбачений чинним законодавством України спосіб. 

Усі проєкти (ідеї проєктів), подані до участі у ГБ, є власністю 

територіальної громади міста Києва та можуть вільно використовуватися 

Київською міською радою та виконавчим органом Київської міської ради 

(Київською міською державною адміністрацією), у тому числі, поза межами 

реалізації ГБ. Учасники Команд несуть юридичну відповідальність за 

порушення законодавства у сфері інтелектуальної власності (пункт 6 статті 1 

Положення). 

Про використання у проєкті захищених в установленому порядку об'єктів 

права інтелектуальної власності зазначаються в описі проєкту. У разі 

використання у проєкті захищених в установленому порядку об'єктів права 

інтелектуальної власності до проєкту додається в установленому порядку 

оформлений дозвіл особи, яка має виключне право дозволяти використання 

зазначеного об'єкта права інтелектуальної власності, щодо безоплатного 

використання об'єкта права інтелектуальної власності у цілях проєкту (пункт 7 

статті 1 Положення). 

За результатами проведення експертизи проєкту № 192 «Просто_Приходь 

(попередня робоча назва Psyball)» та за результатами комунікації з автором 

проєкту Сергієм Якимчуком, яка відбулась 12.03.2021, складено протокол 

розбіжностей про виявлені порушення діючого законодавства, які 

унеможливлюють реалізацію проєкту.  

Отже, проєкт № 192 суперечить окремим положенням статей 9 та 11 

Положення про громадський бюджет міста Києва в частині, що стосується: 

1. Абзацу 3 підпункту 2  пункту 2 щодо надання матеріальних благ особам 

у вигляді доходів від спонсорів, від реклами спортивних брендів, коштів від 

учасників подій та підприємств, а також платного розміщення анонсів подій у 

разі якщо їх більше 30. 

2. Абзацу 8 підпункту 2  пункту 2 в тому, що після реалізації проєкт 

передбачає щорічні значні витрати на утримання та обслуговування за рахунок 

бюджетних коштів. 

3. Абзацу 9 підпункту 2  пункту 2 щодо справляння плати за розміщення 

анонсів подій якщо їх більше 30. 

4. Підпункту 7 пункту 14 статті 9 щодо відсутності передбачення у 

кошторисі обов'язкового мінімального резерву 20% коштів від загальної 

вартості. 

5. Підпункту 15 статті 9, що документацією проєкту не визначені джерела 

фінансування та ресурсного забезпечення при реалізації проєкту, прозора 

економічна складова, яка дозволить здійснювати підтримку проєкту на засадах 

самоокупності. 
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З огляду на те, що проєкт із створення мобільного додатку застосовується 

для анонсування та організації подій у сфері спорту, відповідно до абзацу 6 

підпункту 2 пункту 2 статті 11 Положення проєкт потребує проведення 

додаткової експертизи у Департаменті молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо 

наявності подібного проєкту, який реалізовано або плануються до реалізації у 

межах виконання міських цільових програм. 

Надаємо негативний висновок щодо можливості реалізації проєкту №192 

«Просто_Приходь (попередня робоча назва Psyball)». 

 

 

Виконувач обов’язків директора  

Департаменту інформаційно- 

комунікаційних технологій  

виконавчого органу Київської  

міської ради (Київської міської  

державної адміністрації)     Ганна ЛИСИК 

 

24 березня 2021 р. 
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