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Додаток 4 

Протокол розбіжностей 

за результатами розгляду громадського проєкту 2022 року 

№ 1475 «Діти різні - діти рівні» 

https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/18/1475 

 

Відповідно до Положення про громадський бюджет міста Києва (далі – 

Положення), затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.12.2016 

№ 787/1791 (далі – Положення), Департамент інформаційно-комунікаційних 

технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) спільно з комунальним підприємством «Головний 

інформаційно-обчислювальний центр» розглянуто пакет документів до 

громадського проекту № 1475 «Діти різні - діти рівні»  (далі – проєкт № 1475). 

Дата призначення відповідальним за експертизу: 30.04.2021. 

Автором проєкту № 1475 порушується питання про відсутність курсів з ІТ 

технологій для дітей з аутизмом. Тому проєкт № 1475 передбачає створення та 

проведення навчань з ІТ із спеціальним підходом до подачі матеріалу для дітей, 

та за результатами отриманих знань і навичок видачі сертифікату.  

У запропонованому до розгляду проєкті відсутній детальний опис, 

програма навчань, відсутня кількість та перелік груп дітей, які потребують 

навчання із зазначеної тематики, критерії їх відбору (наприклад вік, схильність 

до навчання з цієї тематики), календарний план робіт по проєкту тощо. 

Відсутня інформація щодо використання яких саме технології психолого-

педагогічного супроводу навчання відповідно до прийнятих стандартів, 

підготовки методичного матеріалу та викладання. 

Зазначимо, що можливість реалізації у 2022 році проєкту № 1475 у режимі 

офлайн залежить від епідемічної ситуації та рішення Уряду щодо 

запровадження карантинних обмежень, пов’язаних з поширенням 

коронавірусної інфекції.  

Тому доцільно створити серію детальних інструкцій, відеоуроків та 

передбачити проведення тренінгів у онлайн форматі. 

Враховуючи зазначене, необхідно доопрацювати проєкт № 1475, зазначити 

етапи його реалізації, у зв’язку з чим бюджет проєкту потребує деталізації. 

Також проєкт № 1475 суперечить окремим статтям Положення: 

Пункту 1 статті 6, у лідера проєкту відсутня Команда. 

Пункту 7 статті 1, оскільки відсутні відомості про використання у проєкті 

захищених в установленому порядку об'єктів права інтелектуальної власності, 

про які зазначається в описі проєкту. 
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У кошторисі проєкту відсутні 20 % обов’язкового резерву (від загальної 

вартості проєкту), як це передбачено параметрами громадського бюджету на 

2022 рік.  

За результатами розгляду проєкту надаємо негативний висновок щодо 

можливості реалізації проєкту. 

З огляду на те, що проєктом не передбачено створення програмного 

продукту (програмного забезпечення), а планується проведення освітніх 

процесів для дітей з аутизмом, які потребують спеціального підходу у навчанні 

із зазначеної тематики (із використанням технології психолого-педагогічного 

супроводу навчання відповідно до прийнятих стандартів, підготовки 

методичного матеріалу та викладання) пропонуємо провести експертизу 

Департаментом освіти та науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) та Департаментом соціальної 

політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). 

 

 

Виконувач обов’язків директора  

Департаменту інформаційно- 
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виконавчого органу Київської  
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