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[lачальник управлiння працi та

соrцiал ьного захисту населення

IIодi:rьськоТ райоttгlоТ в мiс"гi Кисвi

лержавноТ алмiнiстраuiТ, застуr]ник
Голови колкурgiот Ком i с iT

С. Берналська

IIрот,окол лъ 2

засiдання конкурсноi KoMiciT з вiдбору громадських органiзацiй лlrя надання

фiнансовоТ пiдтримки з бюджету м. Киева на 2018 piK.

25.07.20l 8

IIрисутнi:

Бернадська Свiтлана Борисiвна

савчеtlко олена Анатолiтвна

Члени конкурсноТ KoMiciT:

Mac;loBa I-I.B., Фелькевич 1.1'., Багiрова К).В,, Кабанець Л.М., Кузьменко О,О.,

Науменко О.В., Крикун А.С., Абакумова T.IO., Слабеняк О.П., Олiйник Я.А.,
Клiопа Л,С.

Вiлсутнi: Смирнов В.В.. Березничька Л.I., Щiдовечь Ю.В., Крикунов Ю.В.,
Сабарлiна Л.М., С-'лавная О.В.

Запрошенi:

Юр'сва Кагерина Микитiвна, голова громадськоТ органiзацiТ <flo:ti.llbcbKe районне
товариство iнва;riдiв Сднiсть>;

Жерл i цина Юл iя В ол одим ирi внQ. гол ова громадськоТ органiзаuiТ кВулшс iдей>;

Qцл_gд"ьд_ц_еL{ко Jgтдда ]ИадgцIйlЕца, голова грмалською б'сдtаrrня <Фонд допомоги
iнва,liлам Чорнблшш I Iолi;rьськtlю району м. Кискu>;

Чgцg;rь_N4ддqдаlдаtц]_ццз. I,oJloBa l-ромадськоl,о об'сднання кОрганiзацiя BeTepaHiB

IIодiльського району м. Кисва>;
Масловськийt J\4икола Михайлович, голова дитячоi громадськоi органiзацiТ дитячий
клуб KICKPA> та громадськоТ органiзацiТ <Киiвський мiський дитячий клуб
KICKPA>;
ДФцl:rущдцСергiй j_щi5. голова громадськоТ органiзаrriТ <IIодiльська районна
Crli;,rKa irrваlliдiв Афl,аrliс,гаttу MicTa I(ис:ва>>:

Задар5r:ц_Дrо_дlиддц-Vlддащщцg, 
,г.в.о. гоJlови llодi;rьськоТ районноТ органiзаrtii

1'оварис,гва Червоного Хреста УкраТни в м. Кисвi (наказ вiл l6.07.2018 Nl 2-к);
MixiHa Катерина Свген_iД_ц!t, менеджер проектiв та дiловод lромадськоТ орrанiзачiТ
(Кпуб <<Еней> (rпасг вiд24.01 .2018 JЪ 103).

м. КиТв

- застуIIник голови конкурсноТ KoMiciT

- секретар конкурсноi KoMiciT.



Вidеслфiксацiя засidання KoHrypcHo| Ko.Micii' вidповidно do п. 29 Поряdку вidбору

zро,маdськuх орzанiзацiй dля наdання фiнансовоI пidmръьмкu з бюd)rcеmу .Micma

Кuева, заmверdженоzо рitttення,м KuiBcbKoi'MicbKoi'padu Bid l1,02,201б М В9/В9 (у

ре d акцi| р iшlе ння Кuiв с bKoi' .м ic bKoi' padu в id 1 9. 0 4. 2 0 1 В,ф 4 9 5 / 4 5 5 9).

поря/lок дЕнниЙ
l. Вступне слово шцодо проведення вiдкритого захисту поданих конкурсних
пропозицiй представниками громадських органiзацiй.
2. Про порядок проведення iндивi:lуального, та€мноt,о оцiнювання представJIених

конкурсних пропозицiй за прiоритетними напрямками, якi зазначенi в Порялку
вiдбору громадських органiзацiй для надання фiнансовоТ пiдтримки з бюджету
MicTa Кисва, затвердженого рiшенням КиТвськоТ MicbKoT ради вiд ll лютого 20lб

року J\Ъ 89/89) (у редакцiТ рiшення КиТвськоТ MicbKoT ради вiд l9.04.20l 8

ЛЪ 495/4559), та етапи проведення,

3. Вiдкритий захист IIоданих конкурсних пропозицiй llрелставниками громалських
органiзачiй.

Сдудащц

1. Бернадську С.Б., яка iнформуваJlа про Е, що рiшенням КиТвськоТ MicbKoi рали
внесено ряд змiн до Порядку вiлбору громадських органiзацiй для надання

фiнансовоТ пiдтримки з бюджету мiс"га Кисва. Змiни передбачають проведення

конкурсного вiдбору громадських органiзацiй для наliання фiнаr-rсовоТ пiдтримки з

бюджету м. Кисва на конкурснiй ocHoBi у 2 етапи:

l етап - проводиться вiдкритий захист конкурсних пропозицiй з подal,,Iьшим

заIIовненням iндивiдуальних оцiночних листiв. Члени конкурсноТ KoMiciT

здiйснюють оцiнку конкурсних rlропозиuiй IrеуrIере/lжено. конфiденчiйно,

iнливiдуыtьно i незалежно оllиl{ вiл о,цttоt,о. IIiсля чоI,о резуJIьтати lriдсумовуIо],ься
та складасться рейтинг конкурсних пропозицiй по кожному прiори,гетному
напрямку з визначенням середнього балу. !алi формуеться загальний рей,гинг
конкурсних проtlозицiй т,а вllорядковусться за серелнiм ба;tом вiд бiльшоI,о до
меншого;

2 етап з урахуванням рей,гингу проект,iв, здiйснюсться остаточне
визначеLitля пере;riку громадських органiзачiй ,га iх lrpoeKтiB. на реа.пiзачiю яких

буле наllаватись фiнансова пiдтримка, а також визI{ачають розмiр фiнансовоТ
пiдтримки по кожнiй громалськiй органiзаuiТ, але не менше мiнiмально
необхiдного обсягу витрат для виконання (реалiзашiТ) проекту.

Розпорядженням ПодiльськоТ районноТ в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрачiТ

вiд 12.07.2018 J\Ъ 5l8 затверд}кено склал конкурсноТ KoMiciT з вiлбору громадських

органiзацiй лJIя на/IаtIня фiнансовоТ lli:t,гримки з бкl;lжеr,у MicT,a Кисва. A.rte

враховуючи листи деtrутатiв КиitзськоТ MicbKoT ради БерезницькоТ Людмиltи
lванiвни та Дiдовця Юрiя Riкторовича. якi виявиJ7и бажання взяти участь у робоr,i
конкурсFIоТ KoMiciT, розIIорядженням Ilодi-rrьськоi райсlнноТ в MicTi Кисвi лержавноТ
адмiнiстрацiТ вiд 19.07.2018 N9 53 Btrecet;o змiни у кilrькiсний ск"llал конкурсноТ

KoMiciT.



Проiнформовано про початок l етапу конкурсного вiдбору, на якому буле

заслухано керiвникiв або представникiв громадських органiзацiй, якi булуть

захищати своТ KoHKypcHi проекти. Також iнформуваJlа про те, що до вiдкритого

захисту допущено Bci поданi проекти. Заслуховування проектiв вiлбувасться

булемо по черзi за llрiоритетними напрямками, вiдrrовiдно до затвердженого

графiку.

KpiM тоt,о, запро_поновано всl,ановити peI,JIaMeHT вис,гуltiв ttредсl,авникiв

громадських органiзацiй до 10 хвиJ]и}л та дозволити громадським органiзачiям, якi

беруть участь у вiдкритому захис,тi конкурсноТ пропозицiТ, бути гrрисутlriми в залi

пiд час проведення конкурсного вi:tбору грома/lських сlрl,аrriзаltiй дlrя надання

фiнансовоТ пiдтримки з бюджету мiс,га Кисва,

В обговореннi брали участь: Бернадська С.Б., Маслова Н.В., Федькевич О.Г.,

Багiрова Ю.В., Кабанець Л.М., Кузьменко О.О,, Науменко О.В., Крикун А.С.,
Абакумова Т.Ю., Слабеняк О.П., Олiйник Я.А,, Клiопа JI.С., Савченко О.А.

Голосували : <За> одноголосно.

ВИРIШИЛИ:

l. Розпочати вiдкритий захис,г конкурсних проllозицiй ,га встановити

регJ]амент виступiв представникiв l,ромадських орl-анiзацiй до l0 хв.

2. flозволити tIредставникам громадських органiзацiй, якi берут,ь участь у
вiдкритому захистi конкурсних пропозицiй, бути присутнiми в залi пiд час

проведення вiдбору районних громадських органiзацiй для надання фiнансовоТ
пiлr,римки з бюлжету MicTa Кисва.

4. Слухали:
4.1. за прiоритетним напрямом кРеабiлiтацiя та соцiа"гtьний захист осiб з

iнвалiднiстю рiзних нозологiй захворювань (KpiM осiб з вадами слуху та зору)>>:

4.1.1, проект KMpiT лкrдей FIа кращс майбутне>.

4,|.2. проект к/{ру>rснiй cBiT HaBKoJlo мене));

4.2. за прiорите,гним напрямом <Соцiальний захис,г громадян. якi постражда.пи

1,2.|, проект кЧорrrобиль у серцях);

4.3 за прiоритетним напрямом <Соцiальна реабiлiтацiя та залучення людей

похиJlql_,о BiKy ло активноТ

4.3.1. проект <Соltiа"llьний захист ве,геранiв ycix piBrriB>:

4.4. за прiорите,гним напрямом <[lацiонально-пат,рiотичне виховання молодi>:

4,4.|. проект к!итяче свято к!ень юного прiорчанина>,

4.4.2. проект <Вiдмiнники пiзнають Украiну>,
4.4,3. проект <Сугlровiд вiдмiнникiв, якi пiзнають УкраТну>,

4.4.4. IIроек,г <IiаrtiонаJIьIIо-IIа,l,рitlr,ичrtе влlховаllItя мо.ltодi <Ветерани за

майбутнс УкраТни>;



4.5. за прiори,гетним напрямом <[{адання iнших соцiа,цьних послуг>:

4.5.1. проект кМедико-соцiальна допомога одиноким громалянам похилого

BiKy, особам з iнвалiднiстю та уразJIивим категорiям населення Подiльськоl'о

району м. Кисва>,

4.5 .2, проект <Забезпечення дliя;l bllocTi Подiльськоr,о районного iнформаrriЙнО
__ коIIсуJlь,га,I,иtsноI,о r,a TpettiHl-oBoгo llсн,rру гlрофillак,гичноi роботи з дi'гьми та

моJIоддю, якi нале>ttать цо груп ризику).

Вис,гупили: Юр'ева К.М., Itерлiчина Ю.В., Омельяненко 'Г.М., Чепель M.I.,

Масловський М.М., Афiндулiдi C.I., Захарчук Л.М., MixiHa К.С.

вицц_l_и_дll]

l. Членам конкурсноТ KoMiciT здiйснити оцiнку конкурсних пропозицiй.

2. Скликати засiдання конкурсноТ KoMiciT на 01.08.20l8 для rriдсумку резуТlь'гатiв

сll{iнки конкурсних проllозицiй; скJ]а/lа}]ня рейтинт,iв коFлкурсних прогtозиltiй У

рамках кожного прiорите,гноl,о наlIрямку; визначеtIня перелiку гроМалсЬКИх

органiзачiй, якi можуl,ь отримати фiнансову пiдтримку з бюдrкету MicTa Кисва;

визначити розмiр фiнансовоТ пiдтримки кожнiй громалськiй органiзаrriТ на

реалiзачiю проектiв.

3. Управлiнню прачi та соцiального захисту насеJIення ПодiльськоТ районноТ в

MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрачiТ оприлюдни],и маr,ерiали вiдеофiксашiТ

l]i:llKpиToI,o захисту конкурсних проIlозиttiй на офiшiйному сай,гi [IодiльськоТ

районrrоТ в мiс,гi Кисвi державноТ адмil,tiстрачiТ.

Секретар

Ч.ltеttи:

ИrЦ О, савченко

О, Федькевич

О. Кузьменко

о. С.llабеняк

Маслова

Л. Кабанець

Ю. Багiрова

А. Крикун

. ():liйlttl.tlt

. Клiопа

. l IayMerrKo

Абакуплова


