
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Г'олова конкурсноi KoMicii з вiдбору
громадськихдрганiзацiй для
надання фiнd{совоi пiдтримки з

ва на 20l 8 piK

[3. Смирнов

ПРОТОКОЛ NЬ 3
засiдlання ko}lkypc'oT koMiciT з вiдбору громадських органiзацiй для налання

фiнансовоТ пiдтримки з бюджету м. Кисва на 20l8 piK.

Присутнi:

Смирнов BiKTop Володмирович

савченко Олена Анатолiiвна

Члени конкурсноТ KoMiciT:

Маслова Н.В., Федькевич
[-layMeнKo О.В., Крикун А.е.,
C-'aбap,rtirra JI.М.

бю

- голова KoнKypcнoi KoMicii

- секретар конкурсноТ KoMicii.

м. КиiЪ

Кабанець Л.М.,
Я.А., Клiопа Л.С.,

01 ,08,201 в

О.Г., Багiрова }О.В.,
С.гlабеняк 0.Il., Олiйrrик

Вiдсутнi: Крикунов IO.B., Дiдовець ю.в., Бернадська С.Б., Кузьменко О.О.,
Абакумова T.IO., Березницька Л.I., Славная о.В.

ПОРЯД{ОК ДЕННИЙ

1, Вступне слово щодо проведеного вiдкритого захисту поданих конкурсних
пропозиrцiй представI{иками Iромадських органiзацiй.
2. tIpo пiдtзедення rti.цсумкiв за результатами оцiнок конкурсних пропозицiй,
с кJ]а/(аtI}{я рей,гинt,i в кон курсних tlроlIозицiй у рамках кожного liрiоритетного
напрямку.



3, Визначення пере.lriку громадських органiзацiй, якi можуть отримати
фiнансову пiдтримку з бюджету MicTa Киева.
4, Визначення розмiру фiнансовоi пiдтримки кожнiй громадськiй органiзацiТ
на реалiзацiю проектiв.

С:'t}rха.lrи:

1, Федькевич о.Г. iнформувала про те, що вiдповiдно до Порядкувiдбору громадських органiзацiй для надання фiнансовот пiдтримки збrоджету MicTa Киева (далi Ilоря:rок) 25.о7.2о18 розпочато l етап
конкурсного вiдбору громадських орr,анiзацiй шляхом проведення вiдкритого
захис,гу конкурсних пропозицiй представниками громадських органiзацiй. За
результатами заповнення iндивiдуальних оцiночних листiв (вiдповiдно до
додаткУ 4 дО Порядку), членамИ конкурсноТ KoMiciT складасться рейтингконкурсних пропозицiй по прiори,гетних напрямках (вiдповiдно до додатку 5llo Ilорядtку) ,га 

формусться загальний рейтинl, конкурсних пропозицiй
(вiдповiдно до додатку б до Порядку).

2. Савченко о.А. iнформувала про Т€, що на пiдставi загального
рейтингу конкурсних пропозицiй визначастъся перелiк громадських
органiзацiй, якi можуть отримати фiнансову пiдтримку з бюджету м. Киева
(середнiЙ ба;l конКурсниХ пропозиЦiй станоВить не менше нiж 20 балiв).

з урахуванням бюджеr,у мiс,га Кисва на 2ol8 pik, в межах визначеного
обсягу видаткiв на надання фiнансовоТ пiдтримки громадським органiзацiям,
з урахуванням рейтингу конкурсних пропозицiй, е необхiднiсть у здiйсненнi
остаточногО визначеннЯ перелiкУ громадських органiзацiй та розмiру
фiнансовот пiдтримки по кожнiй громадськiй оргаlлiзацiт, на реалiзацiю яких
буле tIадаtsатИсь фiнансова lriлтримка у 2О18 роцi.

В обговореннi брали участь: Смирнов в.в., Маслова н.в.,
Федькевич о.Г., Багiрова ю.в., Кабанець л.м., Науменко О.В., Крикун А.с.,
Слабеняк о.п., олiйник Я.А., Клiопа Л.С., Сабарлiна Л.М.

I'оrlосува;lи : <За> одноголосно.

ВИРIШИJIИ:

l. Склас,ги рей,гинг конкурсних проtlозицiй по прiоритетним напрямкам
,га сформувати загаJlьttий рейтинг коFIкурсних пропозицiй.



2, Визначити перелiк громадських органiзацiй, якi можуть отриматифiнансову пiдтримку з бюджету MicTa Киева та розмiр фiнансовоI пiдтримкипо кожнiЙ громадськiй органiзацiТ на пiдставi визначеного перелiкугромадських органiзацiй та Тх проектiв, на реалiзацiю яких буд. надаватисьфiнансова пiдтримка (додаток 1 до протоколу).
3, Визначений розподiл коштiв затвердити розпорядженням Подiльськотрайонноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiт
4, Управлiнню ПРацi та соцiального захисту населення ПодiльськоТ

РаЙОННОТ В MicTi КИСвi державноТ адмiнiстрацii оприлюд нити загальнийрейтинг конкурсних пропозицiй на офiцiйrоrу сайтi Подiльськот районноi вMicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ.

Секретар

Н. Маслова

Л. Кабанець

Ю. Багiрова

А. Крикун

Я. О"lliйник

о. Савченко

Л. Сабардiна

О. Федькевич

О. Науменко

о. Слабеняк

JL Клiопа



додаток l до протоколу
вiд 01.08.20l8 N9 3

Розподiл фiнансовоТ пiдтримки громадським органiзацiям
на реалiзаlдirо проектiв у 2018 роцi

м
пlrl

Ресстрацiй
ний номер
проект та

дата

Назва громадськоi
органiзацiТ

Назва проекту | Прiоритетний

| напрямок проекry

,,l\dйir*цЫй""*ф2]-Гr-Н"дй;-----
одинокимгромадяtlам l iнших соцiальних
гюхlтюювilу.оФплз ] no.ny.
iнвалiднi,спота}разливим 

l

лсатегорiямF€Ел€ння ' l ]

Подiльсыююрайогry l l

v. Кисваrl I l

l,ис. грн

Розмiр
фiнансово'r'
пiдтримки

l, 6.

06.07.201 8

I Iолi.,lьська районна
органiзацiя'Говариства
Червоного Хреста
Украiни в м. Кисвi

6],6

1 7.

09.07.20l 8

I 
-ромацська 

орган iзацiя
к[ lодiльська районна
Спiлка iнвапiдiв
Афганiи-ану м iсга Киевi

кh,lацiонtlл ьно-
llатрiотичtlе виховання
иолодi кВетерани за
иайбутне Украiни>

23. l 0.

[lацiональtrо-
патрiотичне
виховання молодi

,79,2

.).
4.

04.07,20l 8

Громадське об'еднання
кФогц допомоги iнвалliдам
чорнбшrя Подhьськоlо

РаЙоц, м. Киgва>

кЧорнобиль у серцях)
23.6 Соцiальний
захист громадян. як
Ilостраждzulи
внаслiдок
ЧорнобильськоТ
катастрофи .

47,0

4.
8.

l0.07,20l 8

Громадська
органiзацiя
кПодiльське районне
товариство i н вал iдti в
Сднiс,l,ь>

KMpii людей на краще
майбутнс> 2З.l Реабiлiтацiята

соцiальний захисгосiб
з iнвалiднiспо рiзних
ttсrзо.ltоl,iй
,ихворюмнь(лрiм

осiб з вадами ulуху та
зору)

69,0

5.
l0.

12.07.20l8

Громадська
органiзацiя кКлуб
<Еней>

кЗабsзпечення дiдльноgгi
Подiлюькою районною
iнформачiйно-
к()нсультативною,tа
rренiнгового цеFггру
прф iлаrrги чноi робоги з

цiтьми та молоддю, якi
н€lле)Iсlть до груп ризиlry)

2З,|2 Надання
iнших соцiальних
послуг

56,0

6.
5,

05.07.20l 8

Громадське
об'еднання
кОрганi,заrliя BeTepaHiB
I-1одiл bcbKot-o райоttу
м. Кисва>

кСоцiальний захист
ветеран iB ycix рiвгliв>

23.9 Соцiальна
реабiлiтаuiя та
залученllя людей
Ilохиjlого BiKy ло
активноТ участi у
суспiльному життi
MicTa

l30,1



Назва громадськоi
органiзацii

Назва проекту Прiоритетний
напрямок проекту

Розмiр
фiнансовоТ
пiдтримки

Щитяча.ро"ЙБЙ
органiзацiя дитячий
клуб <ICKPA>

<flитяче свято uДБ
юного прiорчанина>

2з.10.
Нацiонально-
патрiотичне
виховання молодi

Голова конкурсноi KoMiciT

Секретар конкурсноi KoMicii

Члени ноТ KoMiciT:

. Маслова

Л. Кабанець

Ю. Багiрова

А. Крикун

олiйник

В. Смирнов

о. Савченко

. Сабардiна

о. Федькевич

О. Науменко

о. Слабеняк

Л. Клiопа

Ns
п/п

Реестрацiй
ний номер
проект та

дата

7. l.
0з.07.2018

l

20,0

РАЗоМ: лх 468,9


