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Присутні:

Члени робочої групи: Пазенко Наталя Сергіївна, Власенко Ольга Геннадіївна, 
Лозовський Олександр Сергійович, Серб Оксана Сергіївна, Кучерявий Андрій 
Михайлович, Романенко Ірина Олексіївна
Головувала на засіданні: заступник голови Святошинської районної в місті Києві 
держаної адміністрації, голова робочої групи -  Пазенко Наталя Сергіївна 
Запрошені: Стернад Олена Олександрівна, Пікулик Андрій Володимирович, 
Цимбалюк Олександр Леонтійович, Векуа Інга Джимшерівна, Бондарчук Тетяна 
Костянтинівна, Жукова Майя Валеріївна

Питання порядку денного:

1. Розгляд питання про зміну тематики проектів відповідно до коду 
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету по 
галузям згідно рішенню «Про затвердження Положення про громадський 
бюджет міста Києва» пункт 4 частина 2 статті 7 № 197, № 407, № 415, № 427, 
№ 525, № 585, № 731, № 745, № 755, № 764, № 1010, № 1038, № 1064, 
№ 1076, № 1123, № 1160, № 1164,№ 1166,№ 1169,№ 1290, № 1304, №1310, 
№ 1338, № 1366, № 1481, № 1514, № 1524, № 1549, № 1557

2. Розгляд питань проведення експертиз проектів громадського бюджету

3. Розгляд звернень та скарг від авторів громадських проектів

3.1. Розгляд звернення від автора Масловського Миколи Михайловича щодо 
протоколу розбіжностей до проекту № 419 «Соціально незищеним Святошино 
дамо повірити в себе»

3.2. Розгляд звернення від автора Панченко Марини Григорівни щодо 
протоколу розбіжностей до проекту № 618 «Студенти Святошино підкоряють 
Говерлу разом з клубом «Іскра» виїзд 31.05.2022»



3.3. Розгляд скарги від автора Лозанського Олександра Яновича щодо 
протоколу розбіжностей до проекту № 407 «Дитячі майданчики Святошин- 
Борщагівка» про передачу його на експертизу до Департаменту житлово- 
комунальної інфраструктури КМДА

4. Розгляд питання щодо статусу громадських проектів, що отримали 
позитивний висновок та протокол розбіжностей.

По першому питанню слухали: Лозовського Олександра Сергійовича, 
начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації, який зазначив, що на етапі модерації були внесені зміни 
в частині категорії проектів у відповідності до тематики проекту, локальної 
приналежності та відповідального структурного підрозділу Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації. Таких змін внесено 29.

Вирішили:
Інформацію прийняти до відома.

По другому питанню слухали: Лозовського Олександра Сергійовича, 
начальника фінансового управління районної в місті Києві Святошинської в 
місті Києві державної адміністрації, який проінформував, що на попередню 
перевірку надійшло та у подальшому передано на експертизу відповідальним 
підрозділам 88 проектів громадського бюджету.

Відповідальними структурними підрозділами за експертизу проектів 
проведено експертизу проектів громадського бюджету 2022 року відповідно до 
вимог Положення про громадський бюджет міста Києва та забезпечено належну 
комунікацію з авторами проектів щодо спільного їх доопрацювання.

Вирішили:
Інформацію прийняти до відома.

По третьому питанню слухали:

3.1. Лозовського Олександра Сергійовича, начальника фінансового 
управління районної в місті Києві Святошинської в місті Києві державної 
адміністрації, який повідомив, що за результатами проведеної експертизи 
управлінням соціального захисту населення Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації громадського бюджету встановлено 
невідповідність вимогам Положення про громадський бюджет міста Києва та 
складено протокол розбіжностей.

Вирішили:
По проекту № 419 «Соціально незищеним Святошино дамо повірити в себе» 

не допускати до голосування.



Голосували:
«За» - 6
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

Доручити:
Модератору в електронній системі Громадський бюджет змінити статус 

проекту № 419 на -  «Остаточно негативний висновок»

3.2. Бондарчук Тетяну Костянтинівну, головного бухгалтера управління 
освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, яка 
повідомила, що за результатами проведеної експертизи громадського бюджету 
встановлено невідповідність вимогам Положення про громадський бюджет міста 
Києва та складено протокол розбіжностей.

Основні зауваження, викладені у протоколі розбіжностей:
1. Автором проекту заявлено про організацію поїздки без медичних 

документів.
2. Всі законодавчі дії (формування кількісного складу групи, підготовка 

документації, призначення супроводжуючих та покладення відповідальності за 
збереження життя та здоров’я дітей під час подорожі) виконується керівником 
навчального закладу, в той час автор проекту заперечує щодо підготовки будь- 
яких документів навчальним закладом.

3. Відсутні відомості щодо організації харчування та забезпечення питною 
водою учасників екскурсії.

4. Проект не передбачає чіткого механізму використання резервних коштів 
у разі їх економії під час його реалізації

Вирішили:
По проекту № 618 «Студенти Святошино підкоряють Говерлу разом з 

клубом «Іскра» виїзд 31.05.2022» не допускати до голосування

Голосували:
«За» - 6
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

Доручити:
Модератору в електронній системі Громадський бюджет змінити статус 

проекту № 618 на -  «Остаточно негативний висновок»

3.3. Серб Оксану Сергіївну, начальника управління житлово-комунального 
господарства Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, яка 
повідомила, що за результатами проведеної експертизи громадського бюджету 
встановлено невідповідність вимогам Положення про громадський бюджет міста 
Києва та складено протокол розбіжностей. Комунальним підприємством 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району



міста Києва» не надало гарантій щодо доступності та взяття на баланс 
матеріальних цінностей після завершення робіт з облаштування автономними 
світильниками та новими елементами дитячих майданчиків.

Вирішили: рекомендувати автору проекту № 407 діяти в порядку 
передбаченому Положенням про громадський бюджет міста Києва, 
затвердженому рішенням Київської міської ради від 22.12.2016 № 787/1791 (зі 
змінами).

Голосували:
«За» - 6
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

По четвертому питанню слухали: Лозовського Олександра Сергійовича, 
начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації, який повідомив, що відповідно до Положення про 
Громадський бюджет міста Києва після отримання проектом статусу 
«Експертиза» уповноважений представник відповідального підрозділу комунікує 
з Командою та спільно планують подальші заходи щодо доопрацювання (у разі 
потреби). У разі позитивної експертизи відповідальний підрозділ готує звіт 
узгодженого проекту, у зворотному випадку -  протокол розбіжностей за 
результатами зустрічі (комунікації) відповідального підрозділу з Командою.

Станом на 10.06.2021 розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів 
відповідальними за експертизу проектів складено 54 звіти узгодженого проекту 
34 протоколи розбіжностей.

Робоча група приймає рішення щодо прийняття/неприйняття проектів до 
голосування.

Вирішили:
Допустити до голосування проекти, які отримали звіти узгодженого 

проекту: № 35, № 53, № 62, № 98, № 110, № 112, № 113, № 197, № 216, 
№ 222, № 341, № 384, № 415, № 473, № 488, № 493, № 497,№ 498, № 499, 
№521, № 526, № 566, № 567, № 585, № 622, № 628, № 648, № 649, № 693, № 
745, № 755, № 764, № 775, № 799, № 802, № 846, № 853, № 875, № 881, № 995, 
№ 957, № 958, № 1064, № 1070, № 1076, № 1156, № 1161, № 1290, № 1304, 
№ 1305, № 1338, № 1481, № 1514, № 1549.

Розпорядниками бюджетних коштів складено протоколи розбіжностей з 
негативними висновками: № 280, № 406, № 407, № 419, № 427, № 452, № 525, 
№ 618, № 630, № 645, № 731, № 768, № 772, № 845, № 850, № 944, № 946, 
№948, № 950, № 952, № 962, № 1010, № 1038, № 1050, № 1123, № 1160, 
№ 1164, № 1166, № 1169, № 1310, № 1333, № 1366, № 1524, № 1557.

Голосували:
«За» - 6
«Проти» - 0



«Утримались» -

Протокол склав


