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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 2019 році 

 

______________року        м. Конотоп 

 

 

Голова конкурсної комісії: Дубовик Любов Іванівна, керуючий 

справами виконкому. 

 

          Заступник голови конкурсної комісії: Кузь Степан, голова громадської 

ради при виконавчому комітеті Конотопської міської ради. 

 

Секретар конкурсної комісії: Качура-Редько Ольга, начальник відділу у 

справах молоді та спорту. 

 

Присутні члени конкурсної комісії:  

 

Білоус Людмила - Заступник директора з виховної роботи ДПТНЗ 

«Конотопське ВПУ»;  ДПТНЗ «Конотопське ВПУ»;  

Бугара Олена - Голова міської профспілкової організації працівників освіти 

і науки м. Конотоп;  

Беспала Ольга - Начальник відділу освіти Конотопської міської ради 

Загородня Анастасія - Начальник відділу розвитку підприємництва та 

інвестиційної політики управління економіки Конотопської міської ради 

Управління економіки Конотопської міської ради;  

Затолокіна Оксана -Активний громадський діяч; 

Караван Сергій - Активний громадський діяч; засновник міської 

паркур/фріран команди;  

Комар Ірина  - Директор міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді; 

Косенко Дмитро - Заступник директора з виховної роботи ІПТКІСумДУ;  

Ларков Артем - Представник ГО “Молодіжна організація екстремальних 

видів спорту”;  

Немеш Оксана - Заступник директора з виховної роботи Конотопське 

медичне училище – комунальний заклад Сумської обласної ради;  

Передера Ольга - Начальник відділу корпоративних комунікацій служби 

протоколу ДП МА «Бориспіль»;  
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                                         Порядок денний: 

 
1 Про встановлення переможців конкурсу відповідно до складеного 

рейтингу конкурсних пропозицій, Порядку проведення Конкурсу та регламенту 

роботи конкурсної комісії. 

 

ІНФОРМУВАЛА:  
Качура-Редько Ольга, начальник відділу міської ради у справах молоді та 

спорту, секретар комісії, проінформувала, що  з 1 жовтня до 23 листопада  2018 

року було здійснено прийом конкурсної документації інститутів громадянського 

суспільства міста.  

Кількість зареєстрованих конкурсних пропозицій склала – 8 від  6 

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 2019 році склав 100 000 гривень (сто тисяч гривень 00 копійок).  

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів одного 

проекту у 2019 році складає 20 000,00 гривень (двадцять тисяч  гривень 00 

копійок). 

Відповідно до 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»  (в 

останній редакції) переможців конкурсу проектів потрібно обрати протягом 15 

днів після затвердження місцевого бюджету на відповідний бюджетний період, 

тобто 2019 рік.  

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). 

Переможці конкурсу протягом 20 днів після оголошення результатів 

конкурсу зобов’язані повідомити організатору конкурсу про те, чи буде на 

проект, який став переможцем конкурсу, надаватися фінансова підтримка 

іншими організаторами конкурсів за рахунок коштів державного або місцевого 
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бюджетів та прийняте рішення щодо вибору одного організатора конкурсу, від 

якого будуть отримувати фінансування. 

На підставі зазначеного рішення та інформації, наданої переможцем 

конкурсу, організатор конкурсу протягом 25 днів затверджує перелік інститутів 

громадянського суспільства, визначених переможцями конкурсу, з якими будуть 

укладені договори про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) (далі - 

договори). 

 

ВИРІШИЛИ: Розпочати встановлення переможців конкурсу. 

 

 ГОЛОСУВАЛИ:Рішення прийнято одноголосно. 

 

ВИСТУПАЛА: 

 Член конкурсної комісії Затолокіна Оксана, яка запропонувала заслухати 

Дрофу Вікторію, керівника проекту «Двомовний Творчий Простір» від ГО 

«Конотопськмй ІТ-Кластер», щодо отримання ГО «Конотопський ІТ-кластер» 

фінансування на проект «Двомовний творчий простір» від програми Active 

citizens Ukraine від British Council та ГО "Школа медіа патріотів". 

 

ВИРІШИЛИ: Заслухати Дрофу Вікторію. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:Рішення прийнято одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Дрофу Вікторію про проект «Двомовний творчий Простір» , 

що отримав підтримку від British Council.  Та проект  «Двомовний творчий 

простір» що було подано до розгляду на міський конкурс проектів. Дрофа 

Вікторія зазначила, що проекти передбачають участь різних вікових груп дітей та 

навчання за різними двомовними кейс-уроками, тому вони є різними. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти інформацію до відома. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: Рішення прийнято одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Ларкова Артема  - запропонував профінансувати переможців 

конкурсу відповідно до отриманих балів:  

 

 

Інститут громадянського 

суспільства (назва) 

Назва проекту Сума 

балів 

Обсяг 

фінансува

ння у % 
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Конотопський благодійний фонд 

для тяжкохворих дітей та їх сімей 

«Серця любові» 

«Подорожуймо разом» 
255 100 

Благодійна організація 

«Міжнародний благодійний фонд 

«Крила Надії» 

«У пошуках «Ми» 
255 100 

Благодійна організація 

«Міжнародний благодійний фонд 

«Крила Надії» 

«Кольоровий світ» 
245 100 

Громадська організація 

КОНОТОПСЬКИЙ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧН

ИЙ КЛАСТЕР  

 

Двомовний Творчий 

Простір  

223 83 

Громадська організація 

«Конотопське об’єднання ветеранів 

війни за незалежність України» 

«Пам’ятаємо героїв» 

223 83 

Молодіжна організація студентів 

«Новий час» 

«Форум представників 

студентського та 

учнівського 

самоврядування м. 

Конотоп «Майстерня 

лідерів» 

216 50 

Громадська організація 

«Молодіжне християнське 

об’єднання «Телейос» 

«Всі разом за сім’ю» 
211 - 

Громадська організація 

«Молодіжне християнське 

об’єднання «Телейос» 

«Молоді капелани» 

150 - 

 

 

ВИСТУПАЛИ: 

 Беспала Ольга– запропонувала підтримати проект «Всі разом за сім’ю» 

оскільки він має вагоме соціальне значення, хоча і отримав низькі бали;  Кузь 

Степан – підтримав пропозицію Беспалої Ольги;  Комар Ірина  - підтримала 

пропозицію Беспалої Ольги, Загородня Анастасія– запропонувала встановити 

прохідний бал для фінансування в повному обсязі 250 балів.  

 

СЛУХАЛИ: 
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 Косенка Дмитра, який запропонував профінансувати переможців 

конкурсу наступним чином. 

 

 

Інститут громадянського 

суспільства (назва) 

Назва проекту Сума 

балів 

Обсяг 

фінансува

ння у % 

Конотопський благодійний фонд 

для тяжкохворих дітей та їх сімей 

«Серця любові» 

«Подорожуймо разом» 
255 100 

Благодійна організація 

«Міжнародний благодійний фонд 

«Крила Надії» 

«У пошуках «Ми» 
255 100 

Благодійна організація 

«Міжнародний благодійний фонд 

«Крила Надії» 

«Кольоровий світ» 
245 80 

Громадська організація 

КОНОТОПСЬКИЙ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧН

ИЙ КЛАСТЕР  

 

Двомовний Творчий 

Простір  

223 70 

Громадська організація 

«Конотопське об’єднання ветеранів 

війни за незалежність України» 

«Пам’ятаємо героїв» 

223 70 

Молодіжна організація студентів 

«Новий час» 

«Форум представників 

студентського та 

учнівського 

самоврядування м. 

Конотоп «Майстерня 

лідерів» 

216 50 

Громадська організація 

«Молодіжне християнське 

об’єднання «Телейос» 

«Всі разом за сім’ю» 
211 - 

Громадська організація 

«Молодіжне християнське 

об’єднання «Телейос» 

«Молоді капелани» 

150 - 
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ВИСТУПИЛИ: Комар Ірина  – запропонувала залишок коштів, що 

залишаться після фінансування згідно пропозиції Косенка Дмитра, надати для 

реалізації проекту «Всі разом за сім’ю»; 

Бугара Олена -  підтримала пропозицію Комар Ірини; 

Беспала Ольга - підтримала пропозицію Комар Ірини. 

Дубовик Любов – запропонувала рекомендувати  Благодійній організації 

«Міжнародний благодійний фонд «Крила Надії» по проекту «Кольоровий світ» 

зменшити або виключити взагалі витрати на розробку та виготовлення 

поліграфічної продукції . 

Качура-Редько Ольга – запропонувала рекомендувати громадській організації 

КОНОТОПСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КЛАСТЕР проект  

«Двомовний Творчий Простір» зменшити або виключити  фінансування на 

оренду приміщення та канцтовари.  

Беспала Ольга - запропонувала рекомендувати громадській організації 

«Конотопське об’єднання ветеранів війни за незалежність України» проект 

«Пам’ятаємо героїв»  зменшити тираж книги. 

Загородня Анастасія – запропонувала рекомендувати молодіжній організації 

студентів «Новий час» проект «Форум представників студентського та 

учнівського самоврядування м. Конотоп проект «Майстерня лідерів» зменшити 

або виключити витрати на канцтовари та поліграфічну продукцію. 

Кузь Степан – запропонував рекомендувати громадській організації «Молодіжне 

християнське об’єднання «Телейос» проект «Всі разом за сім’ю» виключити з 

проекту витрати на харчування та канцтовари. 

  
ВИРІШИЛИ: Прийняти пропозицію Загородньої Анастасії та встановити 

прохідний бал для фінансування в повному обсязі 250 балів.  

       Прийняти пропозицію Комар Ірини та залишок коштів, що залишаться після 

фінансування згідно пропозиції Косенка Дмитра, надати для реалізації проекту 

«Всі разом за сім’ю». 

       Прийняти пропозицію Дубовик Любові та  рекомендувати  Благодійній 

організації «Міжнародний благодійний фонд «Крила Надії» по проекту 

«Кольоровий світ» зменшити або виключити взагалі витрати на розробку та 

виготовлення поліграфічної продукції . 

       Прийняти пропозицію Качури-Редько Ольги та рекомендувати громадській 

організації КОНОТОПСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

КЛАСТЕР проект  «Двомовний Творчий Простір» зменшити або виключити 

фінансування на оренду приміщення та канцтовари.  

Прийняти пропозицію Беспалої Ольги - та рекомендувати громадській 

організації «Конотопське об’єднання ветеранів війни за незалежність України» 

проект «Пам’ятаємо героїв»  зменшити тираж книги. 
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Прийняти пропозицію Загородньої Анастасії та рекомендувати молодіжній 

організації студентів «Новий час» проект «Форум представників студентського 

та учнівського самоврядування м. Конотоп проект «Майстерня лідерів» 

зменшити або виключити  витрати на канцтовари та поліграфічну продукцію. 

Прийняти пропозицію Кузь Степана  та рекомендувати громадській 

організації «Молодіжне християнське об’єднання «Телейос» проект «Всі разом 

за сімю»  виключити з проекту витрати на харчування та канцтовари. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  Рішення прийнято одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

    Прийняти пропозицію Дмитра Косенко та фінансувати проекти наступним 

чином : 

 
Інститут громадянського 

суспільства (назва) 

Назва проекту Сума 

балів 

Очікува

ний ГО 

обсяг 

фінансу

вання, 

грн. 

Обсяг 

фінансува

ння у % 

Остаточни

й обсяг 

фінансуван

ня, що 

надається з 

міського 

бюджету 

грн. 

Конотопський благодійний 

фонд для тяжкохворих 

дітей та їх сімей «Серця 

любові» 

«Подорожуймо 

разом» 

255 19 500 100 19500 

Благодійна організація 

«Міжнародний 

благодійний фонд «Крила 

Надії» 

«У пошуках 

«Ми» 

255 20 000 100 20000 

Благодійна організація 

«Міжнародний 

благодійний фонд «Крила 

Надії» 

«Кольоровий 

світ» 

245 19 300 80 15440 

Громадська організація 

КОНОТОПСЬКИЙ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНО

ЛОГІЧНИЙ КЛАСТЕР  

 

Двомовний 

Творчий 

Простір  

223 18 576 70 13000 

Громадська організація 

«Конотопське об’єднання 

ветеранів війни за 

незалежність України» 

«Пам’ятаємо 

героїв» 

223 20 000 70 14000 
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Молодіжна організація 

студентів «Новий час» 

«Форум 

представників 

студентського 

та учнівського 

самоврядуван

ня м. Конотоп 

«Майстерня 

лідерів» 

216 18 091 50 9045 

Громадська організація 

«Молодіжне християнське 

об’єднання «Телейос» 

«Всі разом за 

сім’ю» 

211 11 100 81 9015 

Громадська організація 

«Молодіжне християнське 

об’єднання «Телейос» 

«Молоді 

капелани» 

150 11 000 - - 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:Рішення прийнято одноголосно. 

 

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 з міського бюджету у 2019 році: 

 
Інститут громадянського 

суспільства (назва) 

Назва проекту Обсяг 

фінансува

ння, грн. 

Конотопський 

благодійний фонд для 

тяжкохворих дітей та їх 

сімей «Серця любові» 

«Подорожуймо разом» 

19500 

Благодійна організація 

«Міжнародний 

благодійний фонд 

«Крила Надії» 

«У пошуках «Ми» 

20000 

Благодійна організація 

«Міжнародний 

благодійний фонд 

«Кольоровий світ» 

15440 
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«Крила Надії» 

Громадська організація 

КОНОТОПСЬКИЙ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХ

НОЛОГІЧНИЙ 

КЛАСТЕР  

 

Двомовний Творчий Простір  

13000 

Громадська організація 

«Конотопське 

об’єднання ветеранів 

війни за незалежність 

України» 

«Пам’ятаємо героїв» 

14000 

Молодіжна організація 

студентів «Новий час» 

«Форум представників студентського та 

учнівського самоврядування м. Конотоп 

«Майстерня лідерів» 

9045 

Громадська організація 

«Молодіжне 

християнське об’єднання 

«Телейос» 

«Всі разом за сім’ю» 

9015 

 

Голосування: «за» -  14,  «проти» - 0 , «утримався» - 0. 

Рішення прийнято більшістю. 

_____________ Любов Дубовик  

 

_____________ Кузь Степан  

 

 

_____________ 

Качура-Редько 

Ольга  
  

_____________ Білоус 

Людмила  

 

_____________ 

 

________________ 

 

Бугара Олена  

 

Беспала Ольга 

 

______________ 

 

 

________________ 

Загородня 

Анастасія  

 

Затолокіна 

Оксана 
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_____________ Караван Сергій 

 

____________ 

 

Комар Ірина 

 

 

____________ 

Косенко 

Дмитро  

 

_____________ 

 

Ларков Артем 

_____________ Немеш Оксана  

 

_____________ Передера 

Ольга 

 

 


