
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 2 
засідання конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), 
розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 
(реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у

2020 році

11.12.2019 м. Запоріжжя,
10.00 пр. Соборний, 164, зала 300

Присутні на засіданні: Голова конкурсної комісії:
Л.Р. Шишинашвілі
Заступник голови конкурсної комісії:
Н.Г. Малицька
Секретар конкурсної комісії: Т.М. Попова 
Члени конкурсної комісії:
М.В. Горідько (відсутня)
K.M. Завгородня
H.В. Бабенко
I.О. Вишнякова 
Г.О. Єрьоменко
Н.Ю. Кузьмичова (відсутня)
А.П. Несмачний (відсутній)

Порядок денний:
1. Вступне слово.
2. Про відкритий захист конкурсних пропозицій.
3. Про підбиття підсумків. Визначення дати та місця проведення 

наступного засідання.

1. По першому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Шишинашвілі Л.Р., який повідомив, що конкурсна комісія 

з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 
фінансова підтримка з обласного бюджету у 2020 році (далі -  конкурсна 
комісія) була утворена відповідно до наказу Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації від 30.10.2019 
№ 33 «Про утворення конкурсної комісії з визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 
(реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2020 
році» та налічує у своєму складу 10 осіб. На засіданні присутні 7 членів 
конкурсної комісії.

Відповідно до п.8 Порядку проведення конкурсу з визначення програм 
(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для 
виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі -  Порядок), 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049
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(зі змінами), засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на 
ньому присутні не менше двох третин складу конкурсної комісії.

Таким чином, конкурсна комісія правомочна приймати рішення.
Відповідно до п.8 Порядку, члени конкурсної комісії були повідомлені за 

три робочі дні про засідання.
Відповідно до п. 9 Порядку, рішення конкурсної комісії приймається 

більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.
Шишинашвілі Л.Р. запропонував затвердити порядок денний та 

розпочати роботу конкурсної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ:
7 - «за»;
0- «проти»;
0 - «утримались».
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний та розпочати роботу конкурсної комісії.

2. По другому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Попову Т.М., повідомила, що до другого етапу конкурсу 

рішенням конкурсної комісії від 04.12.2019 № 1 було допущено 07 конкурсних 
пропозицій від 06 громадських організацій.

Відповідно до п.16 Порядку та п. 5.7 Регламенту роботи конкурсної 
комісії передбачають, що на другому етапі конкурсу проводиться відкритий 
захист конкурсних пропозицій. Рішення конкурсної комісії про проведення 
відкритого захисту було оприлюднено на веб-сайті Запорізької 
облдержадміністрації 06.12.2019, не пізніше ніж за три робочих днів до початку 
відкритого захисту. Представники громадськості та засобів масової інформації 
отримали право бути присутніми під час відкритого захисту як спостерігачі.

Всі представники громадських організацій, які допущені до відкритого 
захисту присутні (список додається).

Захист конкурсної пропозиції здійснює керівник або уповноважений 
представник учасника конкурсу за встановленим порядком, що додається до 
Регламенту роботи конкурсної комісії.

Захист конкурсної пропозиції здійснюється державною мовою.
Поцова Т.М., запропонувала прийняти регламент для відкритого захисту:
- 10 хв. для виступу керівника / уповноваженого представника 

громадської організації;
- 20 хв. на запитання членів конкурсної комісії.
- вести аудіофіксацію відкритого захисту конкурсних пропозицій.
- перейти до відкритого захисту конкурсних пропозицій за номером 

реєстрації.

ГОЛОСУВАЛИ:
7 - «за»;
0- «проти»;
0 - «утримались».
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ВИРІШИЛИ:
Прийняти регламент для відкритого захисту.
- 10 хв. Для виступу керівника і уповноваженого представника

громадської організації; 
- 20 хв. на запитання членів конкурсної комісії.
- вести аудіофіксацію відкритого захисту конкурсних пропозицій.
- перейти до відкритого захисту конкурсних пропозицій за номером

реєстрації.

СЛУХАЛИ:

№
з/р

№
реєс
тра

•••ЦИ

Назва громадського 
об’єднання

Назва конкурсної 
пропозиції

Доповідач

1 1 Юнацький Корпус - 
Запоріжжя

Національно-патріотичний 
табір «Січовик»

Распутний 
Ростислав Олегович

2 3 Запорізьке обласне 
об’єднання батьків 
дітей з інвалідністю з 
дитинства, осіб з 
інвалідністю

Обласний фестиваль для 
талановитих людей з 
обмеженими можливостями 
«Зоряні надії»

Семенова Тамара 
Григорівна

3 4 «Запорізьке обласне 
об’єднання «Ветерани 
Запоріжжя за Україну

Соціальний проект 
«Толерантне суспільство»

Дроздовська Ольга 
Миколаївна (за 
довіреністю)

4 5 «Запорізьке обласне 
об’єднання «Ветерани 
Запоріжжя за Україну

Обласний фестиваль 
української національної 
творчості патріотичного 
спрямування «3 вірою в 
Україну!».

Овчаренко Андрій 
Олексійович

5 6 «ИЕС» Проведення молодіжних 
фестивалів доброчесності в 
громадах Запорізької 
області

Овчарова Валерія 
Сергіївна

6 7 Запорізька фундація 
регіонального розвитку

Дослідження наявного 
стану розвитку 
громадянського суспільства 
Запорізької області

Хрустальов Фелікс 
Сергійович

7

г

10 

'• ТГ V V  А

Офіс перспективного 
розвитку

ТТТТ. ТТТ _ • .

Євроінтеграційні 
можливості соціально- 
економічного розвитку 
об’єднаних територіальних 
громад Запорізької області

Деркач Ірина 
Олександрівна

Т.М.,
щодо

О  _  ^  ^       -5 ш а л г і ц ш у  I I . 1 . ,  П О П О В
рьоменко Г.О., Вишнякову І.О., Завгородню K.M., Бабенко Н.О. щодо 

корегування ̂ кошторисної документації конкурсних пропозицій відповідно до 
рекомендацій членів комісії. Запропонували представникам інститутів
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громадянського суспільства до 13.12.2019 надати кошториси зі змінами 
організатору конкурсу.

ГОЛОСУВАЛИ:
7 - «за»;
0 - «проти»;
0- «утримались».

ВИРІШИЛИ: представникам інститутів громадянського суспільства до
13.12.2019 надати кошториси зі змінами організатору конкурсу.

СЛУХАЛИ: Шишинашвілі Л.Р., який проінформував, що відповідно 
до затвердженого графіку засідань конкурсної комісії від 04.12.2019 № 1, 
провести наступне засідання конкурсної комісії та проведення третього етапу 
конкурсу 16.12.2019 об 11.00 в каб. 774 ЗОДА.

ГОЛОСУВАЛИ:
7 - «за»;
0 - «проти»;
0- «утримались».

ВИРІШИЛИ: провести наступне засідання конкурсної комісії та 
проведення другого етапу конкурсу 16.12.2019 об 11.00 в каб. 774 ЗОДА.

Голова конкурсної комісії 
Заступник голови конкурсної комісії 
Секретар конкурсної комісії

Члени конкурсної комісії:
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Додаток до протоколу 
засідання конкурсної комісії з 
визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства, для 
виконання (реалізації) яких 
надається фінансова підтримка у 
2020 році за рахунок коштів 
обласного бюджету 
від 11.12.2019 №2

Список
конкурсних пропозицій, що допущені до другого етапу конкурсу з 

визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких 

надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного
бюджету у 2020 році

№
з/р

№
реєс
тра

•••цн

Назва громадського 
об’єднання

Назва конкурсної 
пропозиції

Доповідач

1 1 Юнацький Корпус - 
Запоріжжя

Національно-патріотичний 
табір «Січовик»

Распутний 
Ростислав Олегович

2 3 Запорізьке обласне 
об’єднання батьків 
дітей з інвалідністю з 
дитинства, осіб з 
інвалідністю

Обласний фестиваль для 
талановитих людей з 
обмеженими можливостями 
«Зоряні надії»

Семенова Тамара 
Григорівна

3 4 «Запорізьке обласне 
об’єднання «Ветерани 
Запоріжжя за Україну

Соціальний проект 
«Толерантне суспільство»

Дроздовська Ольга 
Миколаївна (за 
довіреністю)

4 5 «Запорізьке обласне 
об’єднання «Ветерани 
Запоріжжя за Україну

Обласний фестиваль 
української національної 
творчості патріотичного 
спрямування «3 вірою в 
Україну!».

Овчаренко Андрій 
Олексійович

5 6 «ИЕС» Проведення молодіжних 
фестивалів доброчесності в 
громадах Запорізької 
області

Овчарова Валерія 
Сергіївна

6 7 Запорізька фундація 
регіонального розвитку

Дослідження наявного 
стану розвитку 
громадянського суспільства 
Запорізької області

Хрустальов Фелікс 
Сергійович

7 10 Офіс перспективного 
розвитку

Євроінтеграційні 
можливості соціально- 
економічного розвитку 
об’єднаних територіальних 
громад ЗапдйЗї>кої області

Деркач Ірина 
Олександрівна

Голова конкурсної комісії 
Секретар конкурсної комісії

Р. Шишинашвілі 
Т.М. Попова


