ПРОТОКОЛ №1
засідання конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій та
проведення моніторингу виконання проектів, розроблених інститутами
громадянського суспільства у сфері соціального життя міста, для реалізації
яких надається фінансова підтримка на 2017 рік
____________2016 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 ;
Бібик В.В. - Кандидат фізико–математичних наук, доцент, директор
КІсумДУ, депутат міської ради, 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 затвердження регламенту конкурсної комісії.
2. Про затвердження порядку проведення конкурсною комісією перевірки
достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, що подається
інститутом громадянського суспільства.
3. Про кількість зареєстрованих проектів розроблених інститутами
громадянського суспільства для реалізації яких надається фінансова підтримка у
2017 році.
4. Про розгляд конкурсних пропозицій на визначення їх відповідності
запланованих заходів пріоритетним завданням, визначеним організатором
конкурсу, та загальнодержавним та/або місцевим програмам та відповідності
загальнодержавному або відповідному адміністративно-територіальному рівню
виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), прийняття рішення про участь
у другому етапі конкурсу конкурсних пропозицій,
5. Про прийняття рішення щодо проведення другого етапу Конкурсу
(відкритого захисту конкурсних пропозицій): місце, дата та час засідання.
6. Обрання лічильної комісії з представників конкурсної комісії для
підрахунку балів з індивідуальних оціночних листів на другому етапі Конкурсу
(відкритому захисті конкурсних пропозицій).
СЛУХАЛИ: Вступне слово голови комісії
ІНФОРМУВАВ: Яроцького В.І. – голови конкурсної комісії;
1. СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту конкурсної комісії.
ІНФОРМУВАЛА:Качура О.О. – начальник відділу у справах молоді та
спорту.
Відповідно до п. 8 ПОРЯДКУ проведення конкурсу з визначення програм
(проектів,заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для
виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого
постановою 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 "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049") конкурсна комісія
затверджує на першому засіданні регламент своєї роботи.
ВИРІШИЛИ: Затвердити регламент конкурсної комісії (Додаток 1).
Рішення прийнято одноголосно.
2. СЛУХАЛИ:Про затвердження порядку проведення конкурсною
комісією перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції,
що подається інститутом громадянського суспільства.
ІНФОРМУВАЛА: Качура О.О. – начальник відділу у справах молоді та
спорту.
Відповідно до п 11 ПОРЯДКУ проведення конкурсу з визначення програм
(проектів,заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для
виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого
постановою 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 "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049") конкурсна комісія у
разі потреби може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності
інформації, наведеної в конкурсній пропозиції.
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок проведення конкурсною комісією
перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, що
подається інститутом громадянського суспільства (Додаток 2).
Рішення прийнято одноголосно.
3. СЛУХАЛИ:Про кількість зареєстрованих проектів розроблених
інститутами громадянського суспільства для реалізації яких надається фінансова
підтримка у 2017 році.
ІНФОРМУВАЛА: Качура О.О. – начальник відділу у справах молоді та
спорту, 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.
ВИРІШИЛИ: Здійснити розгляд конкурсних пропозицій на відповідність
їх п. 6, 7, 12, 13, 24 Порядку проведення Конкурсу.
Рішення прийнято одноголосно.
4. СЛУХАЛИ: Про розгляд конкурсних пропозицій на визначення їх
відповідності запланованих заходів пріоритетним завданням, визначеним
організатором конкурсу, та загальнодержавним та/або місцевим програмам та

відповідності
загальнодержавному
або
відповідному
адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації) програми
(проекту, заходу), про Розгляд конкурсних пропозицій на визначення їх
відповідності п. 6, 7, 12, 13, 24 Порядку проведення конкурсу з визначення
проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації
яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою 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), та визначення конкурсних пропозицій
(проектів), що допускаються для участі у другому етапі Конкурсу (відкритому
захисті конкурсних пропозицій) та ухвалення відповідного рішення.
ІНФОРМУВАЛА: Качура О.О. – начальник відділу у справах молоді та
спорту.
Розпорядженням міського голови від 28.10.2016 № 365-ОД «Про проведення
міського конкурсу з визначення проектів, розроблених інститутами
громадянського суспільства у сфері соціального життя міста, для реалізації яких
надається фінансова підтримка у 2017 році» було затверджено організувати
роботу конкурсної комісії на першому етапі Конкурсу щодо розгляду конкурсних
пропозицій до їх відповідності вимогам, перевірки достовірності інформації,
наведеної в конкурсній пропозиції та визначення конкурсних пропозицій, які
допускаються для участі у другому етапі конкурсу шляхом індивідуального
оцінювання конкурсних пропозицій кожним з членів конкурсної комісії за такими
критеріями:
відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням, визначеним
організатором конкурсу та загальнодержавним та/або місцевим програмам;
відповідність
загальнодержавному
або
відповідному
адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації) програми
(проекту, заходу).
ВИРІШИЛИ:Допустити до участі у другому етапі Конкурсу 9
зареєстрованих проектних пропозиції від 3 інститутів громадянського
суспільства, а саме:
№
Інститут громадянського
Назва проекту
п/п
суспільства (назва)
«Впровадження
системи
1 Конотопський благодійний фонд Проект
для тяжкохворих дітей та їх сімей Монтессорі в реабілітаційний процес
«Серця любові»
для дітей з психофізичними розладами»
проект
2 Молодіжна організація студентів Соціально-екологічний
«Новий час»
підвищення
екологічної

3

Молодіжна організація студентів
«Новий час»

4
Молодіжна організація студентів
«Новий час»
5

Молодіжна організація студентів
«Новий час»

6
Молодіжна організація студентів
«Новий час»
7
8

9

компетентності молоді «Green Life»
Соціальний проект підвищення
життєвої компетентності підлітків м.
Конотоп «Навчись рятувати життя!»
Культурно-освітній проект
інтелектуального самовдосконалення
молоді м. Конотоп «Summertime
English School»
Національно-патріотичний проект
культурного обміну «Алея
співдружності студентів України»
Історико-краєзнавчий,
культурно-просвітницький проект з
громадянсько-патріотичного
виховання «Знаємо свою історію»
Освітній проект «Школа
журналістики»

Молодіжна організація студентів
«Новий час»
Конотопський благодійний фонд
для тяжкохворих дітей та їх сімей Проект «Пізнаємо свій край»
«Серця любові»
Конотопський молодіжний
Проект «Давай говорити
спортивно-патріотичний клуб
Українською!»
«Арсенал»
Рішення прийнято одноголосно. Відомості оцінювання додаються.

6. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішення щодо проведення другого етапу
Конкурсу (відкритого захисту конкурсних пропозицій): місце, дата та час
засідання.
ІНФОРМУВАВ: Яроцький В.І. – керуючий справами виконкому.
ВИРІШИЛИ: Другий етап Конкурсу(відкритий захист конкурсних
пропозицій)провести в приміщенні Конотопської міської ради (пр. Миру №8), 28
листопада 2017 року о 14.00 годині.
Проінформувати представників інститутів громадянського суспільства,
допущених до участі у другому етапі Конкурсу про проведення відкритого
захисту конкурсних пропозицій.
Рішення прийнято одноголосно.
7. СЛУХАЛИ:Обрання лічильної комісії з представників конкурсної
комісії для підрахунку балів з індивідуальних оціночних форм на другому етапі
Конкурсу (відкритого захисту конкурсних пропозицій).
ВИСТУПИЛА: Багрянцева О.Ю. – секретар міської ради з пропозицією
обрання наступних членів конкурсної комісії до складу лічильної комісії для
підрахунку балів з індивідуальних оціночних листів на другому етапі Конкурсу

(відкритому захисті конкурсних пропозицій): Загородню А.М., Лиманчука Є.В.,
Барбару Н.В., Каравана С.В.Савелу О.В.
ВИРІШИЛИ:Членів конкурсної комісії Загородню А.М., Лиманчука Є.В.,
Барбару Н.В., Каравана С.В.Савелу О.В. обрати до складу лічильної комісії для
підрахунку балів індивідуальних оціночних листів на другому етапі Конкурсу
(відкритому захисті конкурсних пропозицій).
Рішення прийнято одноголосно.
Голова конкурсної комісії

Яроцький В.І.

Заступник голови конкурсної комісії

Бугара О.Д.

Секретар конкурсної комісії

Качура О.О.

Члени конкурсної комісії:

_____________ Багрянцева О.Ю.
Голобурда Т.М.
Барбара Н.В.
Бібик В.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.

