
засiдання конкурсноi

фiнансовоi

25.07.2019

Присутнi:

Вiталiй Андрi йович Волошкевич

савченко олена Анатолiiвна

Члени конкурсноi

Бернадська С.Б.,

KoMicii:

Федькевич О.Г.,
Кузьменко О.О., Сабардiна Л.М., Крикуr
Iльченко р.м., Слабеняк о.п., Спасiченко С.П.,

Вiдсутнi: МондриТвський В.М., Щрепiн
Березницька Л.I., Сторожук В.П., Клiопа л.с., (

l. Вступне слово щодо проведеного вiдкритого
пропозицiй представниками громадських органi:
2, Пiдведення пiдсумкiв за результатами оцi
складання рейтингiв конкурсних пропозицiй у
напрямку.

зАI,вЕ
Голова онкурсноI KoMicii з вiдбору
гром х органiзацiй для надання
фiнансо i пiдтримки з бюджету
м. Ки

,,)

протокол J{i
KoMicii з вiдбору гро
пiдтримки з бюджету

на2019 piK

Вiталiй ВоЛоШкЕВИЧ

ьких органiзацiй для надання
Киева на 2Ol9 piK.

м. КиТв

- голова курсноi KoMicii

- секретар нкурсноТ KoMiciT.

ipoBa Ю.В., Кабанець Л.М.,
А.е., Абакумова Т.Ю.,

Кошара А.В.

А.В., Дiдовець Ю.В.,
вная О.В., Бiлiнський Т.В.

ПОРЯДОК ЛЕН ий

1:"r, поданих конкурсних
и.

конкурсних пропозицiй,
мках кожного прiоритетного

'Щ}КУЮ:



3. Визначення перелiку громадських о
фiнансову пiдтримку з бюджету плiста Кисва.
4. Визначення розмiру фiнансовоi пiдтр
органiзацii на реалiзацirо проектiв.

Сл}rхали:

l. Волошкевича В.А., який iнформу.
Порядку вiдбору громадських органiзацiй длз бюджету MicTa Кисва (далi Порядок)
конкурсного вiдбору громадських органiзацiй
захисту конкурсних пропозицiй представника.

За результатами заповнення iпд,
(вiдповiдно до додатку 4 до Порядку) членам
реитинг конкурсних пропозицiй по прi
додатку 5 до Порядку) та формуеться
ltропозицiй (вiдповiдно до додатку б до По
громадськот органiзацiт, середнiй бал якоi с
вважа€ться такою, яка пройшла вiдбiр.

2. Савченко О.А. iнформуваJIа про те,
громадських органiзацiй с визначення перелi
розроблених ними проектiв, на реалiзацiю я
пiдтримка з бюджету MicTa Кисва, а також в
пiдтримки по кожнiй органiзацii в меж
призначень на 2019 piK та з урахуванням
вiдборУ, тобто заг€Lльного рейтингу конкурсни

3. Кабанець Л.М. iнформувала про те,
20|9 piK для Подiльського району
фiнансовоi пiдтримки в загалънiй cyMi 500,0 ти

КПКВК 4613242 <Iншi заходи у
соцiального забезпечення)) - 140,0 тис.грн,

КПкВК 4613192 <Надання фi"uпсо
органiзацiям BeTepaHiB i осiб з iнвалiднiстю,
спрямованiсть> - З60,0 тис.грн.

4. Бернадська С.Б. звернула увагу прис
г1.25 Порядку до кошторисiв проектiв,
громадськими органiзацiями для участi в кон
бути включенi TaKi видидiяльностi :

надання фiнансовоi пiдтримки для участi
тренiнгах;

ttзацiй, якi можуть отримати

мки по кожнiй громадськiй

в про т€, tцо вiдповiдно до
надання фiнансовоТ пiдтримки
|7.07.2019 розпочато l етап

шляхом проведення вiдкритого
и громадських органiзацiй.

,ЕLлъних оцiночних листiв
конкурсноТ KoMiciT складасться
их напрямках (вiдповiдно до

ьний рейтинг конкурсних
). Конкурсна пропозицiя

овить не менше нiж 20 балiв,

2 етапом конкурсного вiдбору
громадських органiзацiй та

х буле надаватись фiнансова
знача€ться розмiр фiнансовоТ
х затверджених бюджетних

ультату 1 етапу конкурсного
пропозицiй.
о в бюджетi MicTa
ено видатки на

Киева на
надання

громадським
мас соцiальну

грн, а саме:
pi соцiального захисту i

Т пiдтримки
iяльнiсть яких

Hix на те, що вiдповiдно до
розроблених та поданих

рсному вiдборi, не можуl.ь

довгострокових навчаннях i



закупiвля ToBapiB будь-якого виду,
бюджету;

видатки на придбання основних засобiв
будiвництво та капiтальний ремонт, пр
створення фiнансових фондiв;
органiзацiя i проведення розважальних
проведення довгострокових наукових
органiзацiя та проведення фуршетiв, ба_

здiйснення дiяльностi релiгiйного або п

В обговореннi
Багiрова Ю.В.,
Крикун А.е.,
Спасiченко С.П.,

ВИРIШИЛИ:

брали участь:
Кабанець Л.М.,

Бернадсь

Кузьме
IльчАбакумова T.IO.,

Кошара А.В.

1. На пiдставi заповнених членами кон
оцiночних листiв, пiдсумувати результати оц
скласти рейтинг конкурсних пропозицiй у
напрямку з визначенням середнього балу,
конкурсних пропозицiй та впорядкувати за
меншого (лолаток l до протоколу).

2. Погодити перелiк громадських орга
фiнансову пiдтримку з бюджету MicTa Кl
пiдтримки по кожнiй громадськiй органiзацiТ

роцi, що пройшла конкурсний вiдбiр, без в
матерiального заохочення керiвного скл
заявлених в конкурсних пропозицiях, та iнши
Порядку (додаток 2 до протоколу).

3. Погоджений розподiл фiнансо
органiзацiям на реалiзацiю проектiв у 2019 ро
ПодiльськоТ районноТ в MicTi Кисвi державноТ

4. Управлiнню працi та соцiального
районноi в MicTi Кисвi державноТ адмiнi
рейтинг конкурсних пропозицiй, протоколи
вiдбору громадських органiзацiй для нада

становить бiльше б0 вiдсоткiв

дбання HepyxoMocTi;

технiчних дослiджень;
KeTiB, обiдiв тощо;
лiтичного характеру.

с.Б., Федькевич О.Г.,
Сабардiна Л.М.,
Слабеняк о.П.,

ко О.О.,
нко Р.М.,

рсноi KoMiciT iндивiдуальних
нки конкурсних пропозицiй та
мках кожного прiоритетного
ормувати заг€}JIьний рейтинг
lднiм балом вiд бiльшого до

,iзацiй, якi можуть отримати
ева, та розподiл фiнансовоi
на реалiзацiю проектiв у 2019

ування видаткiв на виплату
громадських органiзацiй,

видаткiв, якi суперечать п.25

' пiдтримки громадським
i затверлити розпорядженням

исту населення ПодiльськоТ
iT оприлюднити загальний
iдань конкурсноi KoMiciT з

ня фiнансовоТ пiдтримки з



бюджету м. Киева на 2019 piK на офiцiй
MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ.

Голосували : <За> одноголосно.

Секретар конкурсноI KoMicii

Члени конкурсноТ KoMicii:

Л. Кабанець

IO. Багiрова

икун

. Сабардiна

Т. Абакумова

А. Кошара

сайтi Подiльськот районнот в

олена САВЧЕНко

С. Бернадська

О. Федькевич

О. Кузьменко

о. Слабеняк

Р. Iльченко

с. Спасiченко



Додаток l до протоколу
вiд 25.07.20l9 ЛЬ 2

зАтвЕ
Голова

Загальний рейтинг конкурсн
громадських органiзачiй

громадс их органiзацiЙ для надання

фiнан I пiдтримки з бюдкету м. Кисва
н92019

Вiталiй ВоЛоШкЕВИЧ

нкурсноI KoMiciT з вiлбору

х пропозицiй
a2019 piK

Конкурсна
пропозицiя

Громадська органiзацiя, я
пода_па конкурсну пропозичi

середнiй бал
(вiл бiльшого до меншого)

ПодЬська район на органiзачiя
Товарисгва Червоного Хресга
Украtrи в м.Itиевi

Громадська органiзаlriя

райоrшrа Спiлка iттвалiдiв

мiсrакисва>
57,40

BceyKparHcbкa громадська
кТа-пановtтгi дiти Уrсра'rтю> 55,1 3

Громадська органiзачiя
<Подiльське районне товарист
iнвалiдiв <Сднiсть>

Громадське об'сднаrrня <Фоrц
допомом iнваrtiдам Чорнобшя
Подirьською району м. Itисва>

Громадське об'еднання
<Органiзачiя BeTepaHiB
Подiльського району м. Кис

Секретар конкурсноТ KoMiciT

IO. Багiрова

рикун

. Сабарлiна

Т. Абакумова

А. Кошара

олена САВЧЕНКо

С. Бернадська

о. Федькевич

О. Кузьменко

о. Слабеняк

Р. Iльченко

с. Спасiченко

кабаrrець



Розподiл фiнансовоТ пiдтримки гром
на реалiзацiю проектiв у

Додаток 2 до протоколу вiл
25.07.20l9 Ns 2

ським органiзацiям
l9 роui

Назва громадськоi
органiзачiТ

Назва проекту Прiоритетний напрямок
проекту

Розмiр
фiнансовоТ
пiдтримки

Подiльська районна
органiзачiя
Товариства
Червоного Хреста
УкраТни в м. Кисвi

кfJоступний простiр
Червоного Хреста>

2З.\2Надання iнших
соцiальних послуг

Гро*адсоt а органiзацiя
кПодiльська районна
Спiлка iнмлiдiв
Афган icraHy м icra Кисвi

<Вогерани. Молодь,
Майбуне>

23.10. Нацiонально-
патрiотичне виховання
молодi

BceyKpaiHcbKa

грмадська органiзаriя
<тагrановчrгi дiти
Украiни>

кЧstвергий Киiвський
блаюдiйний аукцiондо

.Щня Свяюю Миколая>

2З.3 Проведення
ком плексноТ реаб iлiтачiТ
та спецiалiзованого
консул ьтування дiтей та
молодi з iнвалiднiстю

Громадська
органiзацiя
кПодiльське районне
товариство iнвалiдiв
Сднiсть>

<свiтла та щаелива

до.пя людей з вада]\4и

здоров'я

майбугнюмуl>

2З. l Реабiлiгацiя та соцiальний

захисг осiб з iнмлiднiсrю

рiзнлtх новолlогiй ихворювань
(ryiM осiб з вадами слуху та

юру)

РАЗоМ:

Голова конкурсноТ KoMiciT

Секретар конкурсноТ KoMiciT

<L Кабанець

Ю, Багiрова

А.к

Вiталiй ВоЛоШкЕВИЧ

олена САВЧЕНко

С. Бернадська

О. Федькевич

О. Кузьменко

о. Слабеняк

Р. Iльченко

с. Спасiченко

т.

А

Сабарлiна

Абакумова

Кошара

Члени конкурсноТ KoMiciT:

/


