
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 4
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

11.03.2020 м. Запоріжжя,
11.00 пр. Соборний, 164, каб. 774

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 
К.М. Завгородня
H. В. Бабенко
I. О. Вишнякова 
Г.О. Єрьоменко 
Н.Ю. Кузьмичова 
А.П. Несмачний

Порядок денний:
1. Вступне слово.
2. Про визначення переможців конкурсу та обсягу бюджетних коштів для 

надання фінансової підтримки для виконання проектів (програм, заходів).
4. Про підбиття підсумків 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  ̂ 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 
(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.
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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:
- «за»;

0 - «проти»;
0 - «утримались».
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний та розпочати роботу конкурсної комісії.
2. По другому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: Шишинашвілі Л.Р., Попову Т.М., які повідомили, що 

відповідно до п.22 Порядку, протягом 15 робочих днів після затвердження 
державного (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).

На виконання рішення сесії Запорізької обласної ради від 27.02.2020 № 88 
«Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 12.12.2019 № 141 
«Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами та доповненнями)» та у зв’язку 
із зменшенням фінансування Програми сприяння розвитку громадянського 
суспільства у Запорізькій області на 2017 - 2020 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 06.06.2017 № 84 (зі змінами), організатором 
конкурсу було запропоновано громадським організаціям скорегувати 
кошториси проектів у бік зменшення на 917 грн. 50коп. (в стовпчику «Сума 
фінансування з обласного бюджету (тис. грн)»).

Таким чином, за рейтингом (протокол № 3 від 16.12.2019) було визначено 
чотири громадські організації, які набрали найбільшу кількість балів та мають 
можливість фінансуватися з обласного бюджету, а також враховуючи зміни до 
кошторисів маємо такі результати:______________ ________________________
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№
з/п

Кількість
балів

Рейтин
говий

середній
бал

Назва
громадського

об’єднання

Назва
конкурсної
пропозиції

Обсяг 
фінансува 

ння 3 
обласного 
бюджету, 

грн.
1 195 19.5 «Й ЕС»

і
і

П роведення
м олодіж них
фестивалів
добр очесн ості в
гром адах
Запорізької
області

48870
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2 1 9 3 19.3 Ю нацький К орпус - 
Запоріж ж я

Н аціонально- 
патріотичний  
табір «Січовик»

4 9 0 8 0

3 1 8 7 18.7 О ф іс
перспективного
розвитку

Євроінтеграційні
мож ливості
соціально-
економ ічного
розвитку -
о б ’єднаних
територіальних
громад
Запорізької
області

4 9 0 6 0

4 1 7 7 17.7 Запорізька фундація
регіонального
розвитку

Д ослідж ення
наявного стану
розвитку
громадянського
суспільства
Запорізької
області

Л 88Е 2

ГОЛОСУВАЛИ:
_2^_- «за»;
0- «проти»;
0 - «утримались».
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити список переможців конкурсу та обсяги бюджетних коштів для 

надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) кожної програми 
(проекту, заходу).

3. По третьому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: Шишинашвілі Л.Р., який запропонував завершити

засідання та провести наступне засідання конкурсної комісії в III кварталі.
ГОЛОСУВАЛИ:
у_2_- «за»;
0 - «проти»;
0 -

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: провести наступне 

кварталі.
Голова конкурсної комісії 
Заступник голови конкурсної комісії 
Секретар конкурсної комісії

Члени конкурсної комісії:

«утримались».

засіданні, конкурсної комісії у III

Л.Р. Шишинашвілі 
Н.Г. Малицька 

Т.М. Попова

Н.В. Бабенко 
Г.О. Єрьоменко 
.М. Завгородня 
М.В. Горідько 

А.П. Несмачний 
Н.Ю. Кузьмичова ^ 
£0
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням 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 11.03.2020 №4

Список переможців 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 
(рейтинговий прохідний середній бал 17)

№
з/п

Кількість
балів

рейтинг
овий

середній
бал

Назва
громадського

об’єднання

Назва
конкурсної
пропозиції

Обсяг 
фінансува 

ння 3 
обласного 
бюджету, 

грн.
1 195 19.5 «ЙЕС» Проведення

молодіжних
фестивалів
доброчесності в
громадах
Запорізької
області

48870

2 193 19.3 Юнацький Корпус - 
Запоріжжя

Національно- 
патріотичний 
табір «Січовик»

49080

3 187 18.7 Офіс
перспективного
розвитку

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

49060

4 177 17.7 Запорізька фундація
регіонального
розвитку

t

Дослідження
наявного стану
розвитку
громадянського
суспільства
Запорізької
області

48882

Голова конкурсної комісії 
Секретар конкурсної комісії

Л.Р. Шишинашвілі 
Т.М. Попова


