
 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

засідання конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій та 

проведення моніторингу виконання проектів, розроблених  інститутами 

громадянського суспільства для реалізації яких надаватиметься фінансова 

підтримка, у сфері роботи з дітьми та молоддю, та у напрямку 

національно-патріотичного виховання у 2021 році 

 

 

25.11.2020 року        м. Конотоп 

 

 

Голова конкурсної комісії :  

 Дубовик Любов Іванівна  - керуючий справами виконкому, голова комісії. 

  

Заступник голови конкурсної комісії  

Рубльова Віра Олександрівна - представник  громадської ради при 

виконавчому комітеті Конотопської міської ради, член громадської організації 

«Конотопська спілка ветеранів Афганістану «Саланг», заступник голови комісії.    

 

Секретар конкурсної комісії: 

Качура Ольга Олегівна -  начальник відділу у справах молоді та спорту, 

секретар комісії. 

 

 

Присутні члени конкурсної комісії:  

 

Іващенко Аліна Вікторівна - директор дитячої теле-радіо організації 

«Кон-такт», член комісії; 

Загородня Анастасія Миколаївна - начальник відділу розвитку 

підприємництва та інвестиційної політики управління економіки Конотопської 

міської ради, член комісії;  

Караван Сергій Вікторович - активний громадський діяч; засновник 

міської паркур/фріран команди, член комісії;  

Козлова Ірина Михайлівна - керівник літературної студії «Джерела»,член 

Національної спілки письменників України, член комісії; 

Король Олена Олександрівна - заступник начальника управління освіти 

Конотопської міської ради, член комісії; 

Лисенко Інна  Володимирівна - мотиваційний спікер, психологічний 

приватний практик, член комісії; 
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Мельник Ольга Анатоліївна - викладач фізичного виховання  ВСП 

Конотопського індустріально-педагогічного фахового коледжу СумДУ, член 

комісії; 

Москаленко Ірина Юріївна - заступник начальника фінансового 

управління Конотопської міської ради, член комісії; 

Немеш Оксана Миколаївна - заступник директора з виховної роботи 

Конотопського фахового медичного коледжа – комунальний заклад Сумської 

обласної ради, член комісії;  

  

 

Порядок денний: 

1.Пояснення членів комісії щодо відсутності чи наявності обставин, які 

можуть перешкоджати неупередженому виконанню ними їх обов’язків. 

2.Проведення другого етапу міського конкурсу з визначення проектів, 

розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких 

надаватиметься фінансова підтримка, у сфері роботи з дітьми та молоддю, та у 

напрямку національно-патріотичного виховання у 2021 році - далі-Конкурсу  

учасниками конкурсу – керівниками (представниками) інститутів 

громадянського суспільства.  

3.Проведення третього етапу конкурсу (відкритого захисту конкурсних 

пропозицій), індивідуальне оцінювання. 

3.1.Про результати роботи лічильної комісії з встановлення підсумкових 

результатів оцінювання (рейтингу) конкурсних пропозицій членами конкурсної 

комісії. 

3.2.Про порядок встановлення переможців конкурсу відповідно до 

Порядку проведення Конкурсу та регламенту роботи конкурсної комісії. 

 

СЛУХАЛИ:  Вступне слово  голови комісії. 

ІНФОРМУВАЛА: Дубовик Любов Іванівна – керуючий справами 

виконкому, голова конкурсної комісії.  

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

1.СЛУХАЛИ: Пояснення членів комісії щодо відсутності чи наявності 

обставин, які можуть перешкоджати неупередженому виконанню ними їх 

обов’язків. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти інформацію до відома.  

Рішення прийнято одноголосно. 
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2.СЛУХАЛИ: Про проведення другого етапу Конкурсу (відкритого 

захисту конкурсних пропозицій) учасниками конкурсу – керівниками 

(представниками) інститутів громадянського суспільства. 

 

ІНФОРМУВАЛА: Качура Ольга, начальник відділу у справах молоді та 

спорту, секретар комісії. 

Проінформувала, що  з 1 вересня до 30 жовтня  2020 року було здійснено 

прийом конкурсної документації інститутів громадянського суспільства. 

Кількість зареєстрованих конкурсних пропозицій склала – 5 від  4 інститутів 

громадянського суспільства, всі вони допущені до другого етапу Конкурсу 

(відкритого захисту конкурсних пропозицій).  

Відсутні учасники конкурсу, що письмово відмовились від відкритого 

захисту конкурсної пропозиції. 

 

ВИРІШИЛИ: Розпочати другий етап Конкурсу (відкритий захист 

конкурсних пропозицій) учасниками конкурсу – керівниками (представниками) 

інститутів громадянського суспільства. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 

№ 

п/п 

Інститут громадянського 

суспільства (назва) 

Назва проекту 

1 Громадська організація 

«Батьківський  Дім» 
«Зелений Яр» 

2 Громадська організація 

«Батьківський  Дім» 
«Молодь Діє» 

3 Громадська організація 

«Молодіжне християнське 

об’єднання «Телейос» 

«Всі разом за сім’ю» 

4 Громадська організація «Дитяча 

школа танцювальних видів спорту 

та хореографічного мистецтва        

«Еліт Данс» 

«Відкритий хореографічний фестиваль 

танцювальних колективів «Open air fest 

«KONOTOP Waltz » 

5 Громадська організація 

«Молодіжна організація студентів 

«Новий час» 

Молодіжний соціальний проект 

«Майстерня лідерів» 

 

ВИРІШИЛИ: Індивідуально оцінити конкурсні пропозиції шляхом 

проставлення балів від 0 до 5 за критеріями, що визначає постанова Кабінету 

Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку 
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проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких 

надається фінансова підтримка»  (у останній редакції). 

 

3.СЛУХАЛИ:  

 

3.1. Про результати роботи лічильної комісії з встановлення підсумкових 

результатів оцінювання (рейтингу) конкурсних пропозицій членами конкурсної 

комісії. 

3.2. Про порядок встановлення переможців конкурсу відповідно до 

Порядку проведення Конкурсу та регламенту роботи конкурсної комісії. 

 

3.1. СЛУХАЛИ: Про результати роботи лічильної комісії з встановлення 

підсумкових результатів оцінювання (рейтингу) конкурсних пропозицій членами 

конкурсної комісії. 

 

ІНФОРМУВАЛА: Качура Ольга – про те, що відповідно постанови 

Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) 

яких надається фінансова підтримка»  (у останній редакції)  всі бали виставлені 

членами конкурсної комісії будуть узагальнені в підсумковій відомості 

оцінювання конкурсних пропозицій,  та буде складено рейтинг конкурсних 

пропозицій і оприлюднено протягом трьох робочих днів на офіційному сайті. 

 

ВИРІШИЛИ:  Прийняти інформацію до відома. 

 

3.2.СЛУХАЛИ: Про порядок встановлення переможців конкурсу 

відповідно до Порядку проведення Конкурсу та регламенту роботи конкурсної 

комісії. 

 

ІНФОРМУВАЛА: Качура Ольга – проінформувала, що відповідно 

постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 

(реалізації) яких надається фінансова підтримка»  (у останній редакції) 

переможців конкурсу проектів буде обрано протягом 15 днів після затвердження 

місцевого бюджету на відповідний бюджетний період конкурсна комісія на 

підставі рейтингу конкурсних пропозицій та в межах передбаченого обсягу 
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фінансування приймає рішення щодо визначення переможців конкурсу та 

обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання 

(реалізації) кожної програми (проекту, заходу). 

 

ВИРІШИЛИ:  

Оприлюднити на веб-сайті організатора конкурсу Рейтинг конкурсних 

пропозицій.  

Протягом 15 днів після затвердження місцевого бюджету провести 

засідання конкурсної комісії  для визначення переможців. 

Голосування: «за» - ______, «проти» - ___ , «утримався» - ___. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

____________ Дубовик Любов  

 

__________     

 

 

Рубльова Віра 

___________ Качура Ольга  

 

_____________ 

 

Білоус Людмила  

 

_____________ Іващенко Аліна 

 

 

_____________ 

Загородня 

Анастасія   

 

_____________ 

 

Караван Сергій  

 

_____________ 

 

Козлова Ірина 

 

_____________ 

 

Король Олена 

 

_____________ Лисенко Інна 

 

_____________ Мельник Ольга  

 

 

_____________ 

Москаленко 

Ірина  

 



6 

 

_____________ Немеш Оксана 

 

_____________ 

 

 

Передера Ольга 

 


