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Про розгляд запиту 

Шановна пані Ірино! 
 

На виконання доручення виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 15 квітня 2021 року №1923 (з) комунальним 
підприємством «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (далі – КП ГІОЦ) 

розглянуто Ваш інформаційний запит від 14 квітня 2021 року щодо проектів 
Громадського бюджету, поданих депутатами Київської міської ради у 2020 році. 

За результатами розгляду, в межах компетенції підприємства, керуючись 
законами України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації», 

повідомляємо про таке. 
Відповідно до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року 

№787/1791 «Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва» із 
змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 11 лютого 
2021 року №6/47 (далі – Положення про Громадський бюджет) та розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)  від 10 січня 2018 року №16 «Про закріплення невиключних майнових 
прав на використання електронної системи «Громадський проект» за комунальним 
підприємством «Головний інформаційно-обчислювальний центр» зазначена 
електронна система є власністю територіальної громади міста Києва, а невиключні 
майнові права на використання електронної системи «Громадський проект» належать  
КП ГІОЦ. 

Відповідальним за належне функціонування електронної системи є директор 
Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу 
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Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або його 
заступник, визначений окремим наказом. 

Директор (заступник) Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), зокрема, є відповідальним за належний захист від несанкціонованого 
доступу, унеможливлення втрати, спотворення, викрадення тощо інформації, яка 
міститься в електронній системі. 

Згідно ст. 4. п. 4 Положення про Громадський бюджет депутати Київської 
міської ради, народні депутати України, помічники-консультанти депутатів Київської 
міської ради та народних депутатів України, працівники громадських приймалень 

депутатів Київської міської ради та народних депутатів України можуть брати участь 
у ГБ шляхом підтримки Команд або особистої участі у Команді (-ах). Для цього вони 
зобов'язані направити на офіційні електронні адреси ГБК та МРГ, що зазначені в 
електронній системі, листи з інформацією згідно з затвердженою МРГ формою про: 

1) своє бажання виступити учасником Команд або лідером Команди, чи 
підтримати конкретний проєкт(-и); 

2) види та обсяги підтримки, яку вони мають намір надати (надають) Командам 
(експертно-консультаційну, організаційну, інформаційну, фінансову тощо); 

3) критерії щодо Команд та/чи проєктів, яким вони готові надавати допомогу. 
Інформація, визначена пунктами 1, 2, 3 частини четвертої цієї статті 

Положення про Громадський бюджет, публікується в окремому тематичному розділі 
та у розділі "Новини" електронної системи і поширюється серед учасників ГБ.  

При цьому  до повноважень Міської робочої групи з питань громадського 
бюджету (ст.7 п.2. Положення про Громадський бюджет) відносяться питання щодо 
загальної організації та супроводження ГБ на усіх його етапах; затвердження 
інформації, яка розміщується в електронній системі, та/чи надсилається до 
користувачів електронної системи; здійснення контролю за інформаційним 
наповненням електронної системи та офіційного інформування її користувачів. 

Враховуючи зазначене, КП ГІОЦ не володіє інформацією про те, які саме 
проєкти ГБ та в якій кількості подавались депутатами Київради, у зв’язку з чим, в 
додатку до цього листа надає перелік проєктів громадського бюджету, які подавались 
в 2020 році (із детальними даними щодо проєктів). 

 

Додаток: 
Перелік проєктів громадського бюджету, які подавались в 2020 році. 
 

 

З повагою 

 

В. о. директора                                                Оксана МИСАК 

 

 

 

 

 
Юр. деп. 366-81-46 


