
ЗАТВЕРДЖУIО:
Заступник голови ПодiльськоТ
районноi в MicTi Itисвi державноi
адмi Hi страцiТ 

;дO{ова конкур сноi
KOMlCllz'

В. ВОЛОШКЕВИЧ

протокол лtь 1
засiдання конкурснот koMicii з вiдбору громадських органiзацiй для надання

фiнансовОi пiдтримки з бюджету м. Киева Ha2019 piK.

l7.07.2019
м. КиiЪ

Присутнi:

Вiталiй Андрiйович Волошкевич - голова конкурсноi KoMicii
савченко олена Анатолiтвна - секретар конкурснот koMiciТ.

Члени конкурсноТ KoMiciT:

CToporKyK в.п., Федькевич О.Г., Багiрова ю.в., Кабанець л.м., Кузьменко О.О.,Сабардiна л.м., Крикуrr А.е., Абакумова Т.Ю., Iльченко р.м., Слабеняк о.п.,Бiлiнський т.в., Спасiченко С.П., Кошара А.В.
Вiдсутнi: МондриiЪський в.м., !репiн А.в., !iдовець ю.в., Березницька Л.I.,Клiопа л,с,, Славная О.В. (вiдпустка), Бернадська С.Б. (лiкарняний).
Запрошенi:

Тoвapиств.Чffi;""';l:?'.ii:o'"'ськoТpaйoннoТopгaнiзaцiT
**у",,r,", a:ш+ "Ё, 

";;;" 
*Жffi'. iT <Подiльська районна

Микитiвна, голова громадськоi органiзацii <Подiльське районне
Чепель Микола Iванови,l, голова громадського об'еднання <Органiзацiя BeTepaHiBПодiльського району пt. Kr,teBa>;

член BceyKpaiHcbKoT громадськоi органiзацiТ<<Талановитi дi,ги УкраТrrи> ;

ж;.-_il]ouu .:ромадського об'еднання кФонлдопомоги iнвалiдам LIорнобиля Подiльського району м. Киева>.

Вidеофiксацiя засidання KoHKypcltol' Kotиicii' вidповidно dо п. 29 ПоряDку вidборуzpoMadcbkux орzанiзацiti dля наdання фiнаttсовоi' пiоmрlьuкч з бюdilсеmу мiсmа

товаристl]о iнвал iдi в Сднiсть>;



КuеВа' ЗаmВеРduСеНО\О Рiu,tеННЯлt Кцiвськоi'л,tiськоi,раdч Bid ]1.02.20]6 м 89/89 (у
ре D акцii piule ння Кui'вс bKoi' lи icbKoi, раdu в id ] g, 0 4. 2 0 ] 8 м 4 g 5 /4 5 5 g).

ГIОРЯДОК ДЕННИЙ
l, Вступне слово Щодо проведення вiдкритого захI{сту поданих конкурснихпропозицiй представниками громадських органiзацiй.
2, Про порядок проведення iндивiду.tльного, таемного оцiнювання представленихконкурсних пропозицiй за прiоритетними напрямками, якi зазначенi в Порядкувiдбору Громадських органiзацiй для надання фiнансовот пiдтримки з бюджетуMicTa КИеВа, ЗаТВеРДЖеНОГО рiшенняп4 КиТвськот мiськоi ради вiд 1l лютого 20lброку J\b89/89) (у Редакцiт рiшення КиiЪськоi MicbKoT Ради вiд 19.04.20l8Ns 49514559), та етапи проведення.
3, Вiдкритий захист поданих конкурсних пропозицiй представниками громадськихорганiзацiй.

Слухали:

l. Волошкевича в.А., який iнформував про Т9, що Порядок вiдборугромадських органiзацiй Для надання фiнансовот пiдтримки з бюджету MicTa кисваПеРеДбаЧаС ПРОВеДеНня конкурсного вiдбору громадських органiзацiй наконкурснiй ocHoBi у 2 етапи:
1 етап - проводиться вiдкритий захист конкурсних пропозицiй з подiшьшимЗаПОВНеННЯМ iНДИВiДУаЛЬНИХ ОЦiночних листiв. члени KoHKypcHoi KoMiciTздiйснюють оцiнку конкурсних пропозицiй неупереджено, конфiденцiйно,irrдивiдуально i незалеяtно один вiд одного. Пiсля чого результати пiдсумовуютьсята складасться рейтинг конкурсних пропозицiй по кожному прiоритетномунапрямку з визначенням середнього балу. !алi формусть." .u.-rний рейтингконкурсних пропозицiй та впорядкову€ться за середнiм балом вiд бiльшого доменшого;

2 етап з урахуванням рейтингу проектiв, здiйснюеться остаточневизначення перелiку громадських органiзацiй та Тх проектiв, на реалiзацiю якихбуле надаватись фiнансова пiдтримка, а також визначають розмiр фiнансовоТпiдтримки по кожнiй громадськiй органiзацiт, але не менше мiнiмальноltеобхiдного обсягу витрат для виконання (реалiзацii) проекту.
розпорядженням Подiльськот районнот в MicTi Кисвi державнот адмiнiстрацiiвiд 12.06.2019 Ns 496 затверджено склад конкурсноТ KoMiciT з вiдбору громадськихорганiзаЦiй длЯ наданнЯ фiнансовОТ пiдтримки з бюджету MicTa Киева Ha20l9 piK.Проiнформовано про початок 1 етапу конкурсного вiдбору, на якому булезаслуханО керiвникiв абО представникiВ |ромадськиХ органiзацiй, якi булутьзахищатИ своТ KoHKypcHi пропозиЦiТ. ТакоЖ iнформуВав прО те, що до вiдкритогозахисту допущ9119 Bci поданi проекти. Заслуховування проектiв вiдбуватиметься почерзi, вiдповiдно до затвердженого графiку.



сторохсук В,п, запропонував встановити регламент виступiв прелставникiв

;L}Т;',:ИХ 
ОРГаНiЗаЦiй до l0 хвилин, а також до lO хв на iншi запитання та

Федькевич о.г запропонув€ша залишити представникiв громадськихорганiзацiй, якi беруть участь у вiдкритому захистi конкурснот пропозицii, бутиприсутнiми в залi пiд час Проведення вiдкритого захисту конкурсних пропозицiй.

В обговореннi брали участь: Волошкевич В.А.,Федькевич о,Г,, Багiрова Io.B., Кабанець Л.М., Кузьменко о.о.,Крикун А.€., Абакумова Т.Ю., Iльченко р м, Слабеняк о.п.,Спасiченко С.П., Кошара А.в., Савчеrrко о.А.

Голосували: <За> одноголосно.

Сторожук В.П.,
Сабардiна Л.]\4..
Бiлiнський Т.В.,

ВИРIlШИЛИ:
l. РоЗПОчати вiдкритий захист конкурсних пропозицiй та встановитирегламент виступiв Предстевникiв громадських органiзацiй до l0 хв, а також доl0 хв на iншi запитання та вiдповiдi.

2. !озволити представникам
ВiДкритому захистi KoHKypcH"*'ffifiil, ".;i;"1;:#"ff;';'fi 

'"11"l,:проведення вiдкритого захисту конкурсних пропозицiй.

4. Слухали:
4.1. за прi

4.2. за поi

им напрямом ((
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ня lнших соцiаль
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lлlтацlя та

молодi>:

4.4. за ппi

рвання

TTl м14.4.1, проекТ <ПiдтриМка людеЙ похилого BiKy>>,

Миколая>>, Дня Святого



Виступили: Гребенчукова А.с., Афiндулiдi C.I., Юр'ева к.м., Чепель M.I.,
Бойко к.о., омельяненко Т.М.

СавченкО О.А. звеРнула уваГу присутнiх, що вiдповiдно до п. 36 Порядку
ВiДбОРУ ГРОМаДСЬКИХ ОРГанiзацiй для надання фiнансовоi пiдтримки з бюджету
MicTa КИСВа, ЗаТВеРДЖеного рiшенням Киiвськоi MicbKoT ради вiд 19.04.2018 Ns
49514559 uПро внесення змiн до Порядку вiдбору |ромадських органiзацiй длянадання фiнансовоi пiдтримки з бюджеry MicTa Киева, затвердженого рiшенням
КиТвськоТ мiськоi ради вiд 1l лютого 2016 року JФ 89/89) (далi - Порядок),
органiзатори конкурсного вiдбору готують пiдсумковий висновок про результати
реалiзацiт розроблених громадськими органiзацiями проектiв (з урахуванням
пунктiВ 34 i 35 Порядку). ПунктоМ 3В Порядку передбачено, що органiзатори
конкурсного вiдбору приймають рiшення про Те, Що проект не виконано у
випадках:

1. нецiльового використання коштiв фiнансовоТ пiдтримки з бюджету MicTa
Ки€ва, на реа,riзацiю яких вона надавалась;

2, якщО досягнутi результативнi показники виконання проекту не
вiдповiдають запланованим резул ьтативним пок€lзникам;

3, в рамКах викоНання прОекту не досягнуто повноти охоплення цiльовоi
аулиторiТ, визначеноТ проектом.

Зазначене рiшення у триденний строк оприлюднюсться на офiцiйнiй сторiнцi
районноI в MicTi Кисвi дер}кавноТ адмiнiстрачii та надсилаеться учасниковi
конкурсного вiдбору.

Пунктом З9 Порялку зазначено, що пiсля отримання рiшення органiзаторiв
конкурсного вiдбору про повернення бюджетних коштiв, громадська органiзачiя
повертае у тижневий строк на рахунок органiзатора конкурсного вiдбору бюджетнi
кошти, якi перераховуютьСЯ до бюджету MicTa Кисва, та протягом трьох днiв
iнформуе Про це органiзаторiв конкурсного вiдбору.

СторохсуК В.П. запРопонуваВ пiслЯ проведення 2 етапу конкурсного вiдбору
сформувати та направити витяги з протоколу засiдання конкурсноТ KoMiciT з
вiлбору громадських органiзацiй для надання фiнансовоi пiдтримки з бюджету
MicTa Кисва gа 2019 piK вiл 17.07.2019 J\Ъ l стосовно порушеного питання та
направити громадським органiзацiям, якi пройдуть конкурсний вiдбiр та
отримають бюджетнi кошти на реалiзачiю проектiв у 2019 Роцi.

В обговореннi брали участь: Волошкевич в.А., Сторожук в.п.,
Федькевич о.Г.. Багiрова Io.B., Кабанець л.м., Кузьменко о.о., Сабарлiна л.м..
Крикун А.с., Абакумова Т.Ю., Iльченко р.м., Слабеняк о.п., Бiлiнський т.в.,
Спасiченко С.П., Кошара А.В., Савченко О,А.

Голосували : <За> одноголосно.

ВИРlШИЛИ

1. Членам конкурсноТ KoMicii здiйснити оцiнкУ конкурсних пропозицiй.



2, З метою проведення 2 етапу конкурсного вiдбору громадських органiзацiй для
надання фiнансовоТ пiдтримки з бюджету MicTa Киева, провести засiдання
конкурсноТ KoMiciT з вiдбору громадських органiзацiй для надання фiнансовоТ
пiдтримки з бюдя<ету MicTa Киева на2019 piK в перiод з22.0.7.2Оl9 по 26.07.2O1g
для проведення пiдсумку результатiв оцiнки конкурсних пропозицiй, складання
рейтингiв конкурсних пропозицiй у рамках кожного прiоритетного напрямку,
визначення перелiку громадських органiзацiй, якi мох(уть отримати фiнансову
пiлтримку з бюджету MicTa Кисва та визначити розмiр фiнансовоi пiдтримки
громадським органiзацiям - переможцям на реалiзацiю проектiв.

3, Управлiнню працi та соцiа.пьного захисту населення ПодiльськоТ районноТ в
MicTi Кисвi державнот адмiнiстрацiт оприлюднити матерiали вiдеофiксацiт
вiДкритого захисту конкурсних пропозицiй на офiцiйному сайтi ПодiльськоТ
районнот в MicTi Кисвi державнот адмiнiстрацiт.

4. Секретарю конкурсноi koMiciT з вiдбору громадських органiзацiй для надання
фiнансовоТ пiдтримки з бюджету MicTa Киева на 20l9 piK (Савченко о.д.) пiсля
проведення 2 етапу конкурсного вiдбору сформувати та направити витяги з
протоколу засiдання конкурсноТ KoMiciT з вiдбору громадських органiзацiй для
НаДаННЯ фiНаНСОВОТ Пiдтримки з бюджету MicTa Кисва на 2019 piK вiд 1 7.07.20lg
Jф l cTocoвI{o повернеIIня бюджетних коштiв та направити громадським
органiзацiям, якi пройдуть конкурсний вiлбiр та отримаIоть бюджетнi кошти IIа
реалiзацiю проектiв у 2019 роцi.

Секретар

Члени:

Л. Кабанець В. Сторожук

о. Федькевич

О. Кузьменко

о. Слабеняк

Р. Iльченко

с. Спасiченко

'2 Ю. Багiрова

рикун

Г' Г 
О. Савченко

Л. Сабардiна

Т. Абакумова

Т. Бiлiнський

А. Кошара


