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Додаток 2 

Протокол розбіжностей 

за результатами розгляду проєкту № 1012  
№ 1012«Всеукраїнська спортивна цифрова платформа MiхSport.pro»  

https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/18/1012 

 

Відповідно до Положення про громадський бюджет міста Києва, 

затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.12.2016 № 787/1791 

(далі – Положення) Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) спільно з комунальним підприємством «Головний 

інформаційно-обчислювальний центр» розглянуто пакет документів до 

проєкту № 1012«Всеукраїнська спортивна цифрова платформа MiхSport.pro» 

(далі – проєкт № 1012). 

Проєктом № 1012 передбачається закупівля рекламних послуг 

(таргетінгу та контекстної реклами) для популяризації вже існуючої 

приватної платформи MiхSport.pro, з метою залучення «на безкоштовних 

умовах  більше 1500 представників спортивних послуг, а саме тренерів та 

спортивних організацій. Для того щоб, кожен мешканець міста Києва за 

допомогою єдиного в Україні додатку та сайту змогли легко знайти поруч з 

собою необхідний вид спорту, дізнатись про нього всю інформацію, відгуки 

та умови роботи і безпосередньо записатись і оплатити тренування онлайн».  

Проєкт суперечить: 

Підпункту 5 пункту 14 статті 9, підпункту 7 пункту 2.2 статті 11 

Положення, оскільки платформа Mixsport.pro не відноситься до комунальної 

форми власності. 

Пунктам 6, 7 статті 1 Положення, тому що в описі проєкту відсутні 

відомості  про використання у проєкті захищених в установленому порядку 

об'єктів права інтелектуальної власності щодо платформи Mixsport.pro та 

передачі таких прав до комунальної власності. 

Пункту 1 статті 9 Положення, у лідера проєктів не створена Команда. 

Проєкт потребує проведення основної експертизи Департаментом 

молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), Департаментом суспільних комунікацій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), управління з питань реклами виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/18/1012
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Надаємо негативний висновок щодо можливості реалізації проєкту 

№ 1012. 

 

 

Виконувач обов’язків директора  

Департаменту інформаційно- 

комунікаційних технологій  

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)   Ганна ЛИСИК 
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Олександра ГОНТА 366-86-74 

Євген КОРОБЕНКО 
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