ПРОТОКОЛ № 3
засідання конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій та
проведення моніторингу виконання проектів, розроблених інститутами
громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова
підтримка у 2017 році
05.01.2017 року

м. Конотоп

Голова конкурсної комісії: Яроцький В.І., керуючий справами
виконкому.
Заступник голови конкурсної комісії: Бугара О.Д., голова громадської
ради при виконавчому комітеті Конотопської міської ради.
Секретар конкурсної комісії: Качура О.О., начальник відділу у справах
молоді та спорту, секретар комісії
Присутні члени конкурсної комісії:
Багрянцева О.Ю. - Секретар міської ради, член комісії;
Барбара Н.В. - Кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету
денної форми навчання КІСумДУ, член комісії ;
Білоус Л.І. - Заступник директора з виховної ДПТНЗ «Конотопське
ВПУ», член комісії ;
Голобурда Т.М. - Директор теле-радіо кампанії «Вежа», член комісії;
Гричановський А.М. - Директор ЗОШ №12, голова постійної комісії
міської ради з питань освіти, культури, духовності, сім’ї та молоді, фізичної
культури та спорту, засобів масової інформації, соціального захисту населення,
праці, охорони здоров’я, материнства і дитинства, член комісії ;
Євдоченко М.С. - Завідувач сектору міської ради з питань внутрішньої
політики, член комісії;
Завалій С.А. - Директор МБК «Зоряний» , член комісії ;
Загородня А.М. -Начальник відділу розвитку підприємництва та
інвестиційної політики управління економіки Конотопської міської ради, член
комісії ;
Комар І.І. - Директор міського центру соціальних служб для сімї, дітей та
молоді, член комісії ;
Лиманчук Є. В. - Депутат міської ради, член комісії;
Могиленко П.А. - Засновник громадської організації міський клуб
картингу «Мамонт», депутат міської ради, член комісії ;
Радченко А.П.
Завідувач
відділу
фінансово-господарського
забезпечення міської ради,член комісії;

Розанова О.М. - Начальник управління соціального захисту населення,
член комісії ;
Савела О.В. - Головний редактор газети «Конотопський край» , член
комісії;
Толордава Л.Г. - Приватний підприємець, депутат міської ради, член
комісії ;
Караван С.В. - Активний громадський діяч, засновник міської паркур/фріран
команди, член комісії .
Порядок денний:
1 Про встановлення переможців конкурсу відповідно до складеного
рейтингу конкурсних пропозицій, Порядку проведення Конкурсу та регламенту
роботи конкурсної комісії.
1. СЛУХАЛИ: Вступне слово голови комісії. Пояснення членів комісії
щодо відсутності чи наявності обставин, які можуть перешкоджати
неупередженому виконанню ними їх обов’язків.
СЛУХАЛИ: Про встановлення переможців конкурсу відповідно до
складеного рейтингу конкурсних пропозицій, Порядку проведення Конкурсу та
регламенту роботи конкурсної комісії.
ІНФОРМУВАЛА: Качура О.О., начальник відділу у справах молоді та
спорту, секретар комісії.
Проінформувала, що з 1 квітня до 18 жовтня 2016 року було здійснено
прийом конкурсної документації інститутів громадянського суспільства міста.
Кількість зареєстрованих конкурсних пропозицій склала – 9 від 3 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.
Всі проекти було заслухано під час проведення відкритого захисту
конкурсних пропозицій.
Загальний обсяг фінансової підтримки, яку може спрямувати на реалізацію
проектів організацій-переможців Конкурсу за рахунок коштів міського бюджету
у 2017 році склав 60 000,0 гривень (шістдесят тисяч гривень 00 копійок).
Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів одного
проекту у 2017 році складає 10 000,00 гривень (десять тисяч гривень 00 копійок).
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
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. №194)
переможців конкурсу проектів потрібно обрати протягом 15 днів після
затвердження місцевого бюджету на відповідний бюджетний період. Конкурсна
комісія на підставі рейтингу конкурсних пропозицій та в межах передбаченого
обсягу фінансування приймає рішення щодо визначення переможців конкурсу та
обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання
(реалізації) кожної програми (проекту, заходу).
ВИРІШИЛИ: Розпочати встановлення переможців конкурсу.
Рішення прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ: Членів конкурсної комісії:
Після розгляду рейтингу конкурсних пропозицій комісія вирішила, надати
пропозиції щодо фінансування у 100% розмірі від запитуваної суми коштів
проектів, що отримали найбільшу кількість балів у відсотковому співвідношенні:
- Проект «Впровадження системи Монтессорі в реабілітаційний
процес для дітей з психофізичними розладами» (Конотопський
благодійний фонд для тяжкохворих дітей та їх сімей «Серця
любові»);
- Проект «Пізнаємо свій край» (Конотопський благодійний фонд для
тяжкохворих дітей та їх сімей «Серця любові»);
- Проект «Давай говорити Українською!» (Конотопський молодіжний
спортивно-патріотичний клуб «Арсенал»);
- Історико-краєзнавчий,
культурно-просвітницький
проект
з
громадянсько-патріотичного виховання «Знаємо свою історію»
(Молодіжна організація студентів «Новий час»);
- Національно-патріотичний проект культурного обміну «Алея
співдружності студентів України» (Молодіжна організація студентів
«Новий час»)
100 % фінансування надається за умови, що громадська організація «Новий
час» в ході реалізації проекту «Знаємо свою історію» перед друком книги
погодить її макет з членами конкурсної комісії.
100 % фінансування надається за умови, що громадська організація «Новий
час» в ході реалізації проекту «Алея співдружності студентів України» долучить
до його цільової аудиторії студентів та учнів з ВПУ,ПТУ,ДПТНЗ, технікумів та
ВНЗ міста у рівній кількості.
ВИРІШИЛИ:

Відповідно до регламенту конкурсної комісії, на підставі підсумкових
результатів оцінювання конкурсних пропозицій членами конкурсної комісії
(додається), пропозицій членів конкурсної комісії щодо обсягів виділення
бюджетних коштів для виконання відповідних проектів визнати наступні
проекти,
що
розроблені
інститутами
громадянського
суспільства,
проектами-переможцями Конкурсу з відповідною сумою коштів для їх
фінансової підтримки у 2017 році:
№ п/п

1

2

3

4

5

Інститут громадянського
суспільства (назва)

Назва проекту

Обсяг
фінансування,
грн.
Проект «Впровадження системи 10 000,00
Конотопський благодійний
Монтессорі в реабілітаційний
фонд для тяжкохворих дітей
процес для дітей з психофізичними
та їх сімей «Серця любові»
розладами»
Конотопський благодійний
9800,00
фонд для тяжкохворих дітей Проект «Пізнаємо свій край»
та їх сімей «Серця любові»
Конотопський молодіжний
8650,00
Проект «Давай говорити
спортивно-патріотичний
Українською!»
клуб «Арсенал»
Історико-краєзнавчий,
9600,00
Молодіжна організація
культурно-просвітницький проект
студентів «Новий час»
з громадянсько-патріотичного
виховання «Знаємо свою історію»
Національно-патріотичний проект 6020,00
Молодіжна організація
культурного обміну «Алея
студентів «Новий час»
співдружності студентів України»
Загальний обсяг фінансування 44 070

Голосування: «за» - 19, «проти» - 0 , «утримався» - 0.
Рішення прийнято більшістю.
СЛУХАЛИ:
Голобурду Т.М. – яка запропонувала не надавати фінансову підтримку
проектам, громадських організацій, що набрали менше 300 балів, та
рекомендувати їм в наступному році відповідальніше підійти до підготовки
проектних пропозицій, їх змістовного наповлення.
Комар І.І, – яка висловила підтримку пропозиції Голобурди Т.М.
Могиленка П.А, –який запропонував решту коштів, а саме 15 000 пере
направити на реалізацію програми «Молодь» 2017 року захід:
п. 3.2.
«Організація роботи наметового табору», для придбання необхідного
обладнання для роботи табору.

Караван С.В, – який висловив підтримку пропозицію Могиленка П.А.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати пропозицію Голобурди Т.М,, та не надавати фінансову
підтримку проектам що набрали менше 300 балів.
Підтримати пропозицію Могиленка П.А. пере направити вільний залишок
коштів, у сумі 15 930 пере направити в програму «Молодь» 2017 року до п. 3.2.
Організація роботи наметового табору, для придбання необхідного обладнання
для роботи табору
Голосування: «за» - 12, «проти» - 0 , «утримався» - 7.
Рішення прийнято більшістю.
Голова конкурсної комісії

Яроцький В.І.

Заступник
комісії

Бугара О.Д.

голови

конкурсної

Секретар конкурсної комісії
Члени конкурсної комісії:

Качура О.О.
_____________ Багрянцева О.Ю.
Голобурда Т.М.
Барбара Н.В.
Лиманчук Є. В.
Могиленко П.А.
Євдоченко М.С.
Радченко А.П.
Розанова О.М.
Толордава Л.Г.
Білоус Л.І.

Завалій С.А.
Загородня А.М.
Комар І.І.
Савела О.В.
_____________ Гричановський А.М.
Караван С.В.

