
ПРОТОКОЛ
засідання конкурсної комісії з відбору громадських організацій 

Оболонського району міста Києва для надання фінансової підтримки з
бюджету міста Києва на 2018 рік

30.07.2018 м. Київ,
вул. Маршала Тимошенка, 16, 
каб. 300

ПРИСУТНІ:

Блохов С.В.
Клебанова О.Б.
Матюшенко Т. В.
Палій Є. В.
Касьяненко Г.Г.
Тюкачева О.Ю.
Дмитрієва О. М.
КримоваВ. В.
Спіріна Л. П.
Іванова О. В.
Гончарук В. В.

Запрошені:
Кирієнко Л. С. - голова Оболонської районної організації Товариства Червоного 
хреста міста Києва України;
Масловський М. М. - голова дитячої громадської організації «Діти 
післячорнобильського Києва»;
Баранов В. А. - голова громадської організації «Спілка учасників АТО 
Оболонського району м.Києва;
Шевелева Л. Є. - голова громадської організації «Організація ветеранів 
Оболонського району»;
Герман О.М. - голова громадської організації «Київська міська спілка ветеранів 
АТО «ПЕРУН»;
Марченко В.М. - голова громадської організації «Спілка ветеранів Афганістану 
Оболонського району м. Києва;
Соловей Л.І. - голова громадської організації «Фонд інвалідів Чорнобиля 
Оболонського району м. Києва;
Яременко І. Г. - голова громадської організації «Організація інвалідів війни, 
Збройних сил та учасників бойових дій Оболонського району м. Києва.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору, які були 
відібрані для участі в конкурсі для надання фінансової підтримки з 
бюджету міста Києва на 2018 рік.

Голова комісії 
Заступник голови комісії 
Секретар комісії 
Члени комісії:
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2. Обговорення конкурсних пропозицій учасників відбору.
3. Підсумок результатів оцінки конкурсних пропозицій.
4. Висвітлення на офіційній субвеб - сторінці Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації єдиного веб-порталу територіальної 
громади міста Києва рішення комісії про результати конкурсного відбору.

По першому питанню

СЛУХАЛИ:
Блохова С.В., який проінформував про організацію роботи комісії в частині 
визначення переліку громадських організацій та розроблених ними проектів, на 
реалізацію яких може бути надана фінансова підтримка. Також повідомив 
присутнім про суму коштів, затверджених у загальному фонді бюджету міста 
Києва на 2018 рік міською цільовою програмою «Соціальне партнерство на 2016- 
2018 роки» за напрямками:

по коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів 4413192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість», -  
400,0 тис. грн. для надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів та інвалідів;

по коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів 4413242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» -  50,0 тис. грн. для надання фінансової підтримки районній 
громадській організації Товариства Червоного Хреста міста Києва України.

СЛУХАЛИ:
усіх учасників конкурсного відбору, які презентували свої конкурсні пропозиції.

Під час виступів представників громадських організацій, члени комісії ставили 
запитання щодо планів реалізації проектів, додаткових ресурсів, які 
залучатимуться, досвіду використання бюджетних коштів, діяльності 
організацій тощо.

По другому питанню

СЛУХАЛИ:
Клебанову О.Б., яка запропонувала членам комісії взяти участь в обговоренні 
конкурсних пропозицій та заповнити індивідуальні оціночні листи конкурсних 
пропозицій по пріоритетним напрямкам згідно з графіком проведення відкритого 
захисту конкурсних пропозицій;
Гончарука В.В., який зазначив доцільність підтримки громадських організацій 
патріотичного спрямування;
Спіріну Л.П. та Дмитрієву О.М., які зазначили про необхідність залучення до 
патріотичного виховання дітей з сімей, які опинились в складних життєвих 
обставинах та дітей з фізичними вадами;
Кримову В.В., яка наголосила на соціальній значимості громадських організацій, 
які підтримують недієздатних осіб та інвалідів;
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Палія Є.В., який звернув увагу присутніх на пункт 32 Порядку відбору 
громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста 
Києва щодо розміру фінансової підтримки громадської організації, але не менше 
мінімально необхідного обсягу витрат для виконання (реалізації) проекту, 
зазначеного в заявках громадських організацій;
Матюшенко Т.В., яка запропонувала рекомендувати головам громадських 
організацій визначати витрати на матеріальне заохочення керівного складу 
організацій не більше 15 % від загальної суми фінансування та поставити 
зазначене питання на голосування.

Питання виноситься на голосування.
Проголосували одноголосно.

По третьому питанню

СЛУХАЛИ:
Матюшенко Т.В., яка повідомили, що за підрахунками балів по кожному 
пріоритетному напрямку визначився загальний рейтинг конкурсних пропозицій 
громадських організацій для надання фінансової підтримки на 2018 рік, а саме:

Загальний рейтинг конкурсних пропозицій на 2018 рік

Конкурсна пропозиція Громадська організація, яка подала 
конкурсну пропозицію

Середній бал 
(від більшого 
до меншого)

№ 6 «Юний Парамедик» «Спілка учасників АТО 
Оболонського району м. Києва»

65,0

№ 3 «Подих Чорнобиля» «Фонд інвалідів Чорнобиля 
Оболонського району м. Києва»

60,8

№ 9 «Реабілітація воїнів- 
інтернаціоналістів учасників 
бойових дій спрямований на 
патріотичне виховання 
молоді»

«Спілка ветеранів Афганістану 
Оболонського району м. Києва»

60,3

№2 «Медико-соціальна 
допомога одиноким 
громадянам похилого віку, 
інвалідам, потребуючим, які 
опинилися в складних 
життєвих обставинах»

«Оболонська районна організація 
Товариства Червоного Хреста м. 
Києва України»

60,0

№ 4 "Захист інвалідів війни» «Організація інвалідів війни, 
Збройних сил та учасників 
бойових дій Оболонського району 
міста Києва»

48,7

№8 «ПЕРУН» «Київська міська спілка ветеранів 
АТО «ПЕРУН»

47,5

№ 7 «Захисник України» «Спілка учасників АТО 
Оболонського району м. Києва»

30,7
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№1 «Підтримка людей 
похилого віку»

«Організація ветеранів 
Оболонського району»

25,5

№ 5 «Відмінники Оболоні 
пізнають Україну»

«Діти післячорнобильського 
Києва»

18,9

Поставили на голосування наступні питання:

- Не включати громадську дитячу організацію «Діти післячорнобильського 
Києва» до переліку рекомендованих для отримання фінансової підтримки з 
бюджету міста Києва громадських організацій, у зв’язку з ненабранням 
необхідної кількості балів їхньої конкурсної пропозиції. Крім того врахувати, що 
проект зазначеної громадської організації призведе до виникнення нерівних 
умов для учнів (відмінників) конкретних шкіл та учнів інших шкіл Оболонського 
району м. Києва, а також не може бути реалізованим відповідно до бюджетного 
законодавства України;

- Не включати громадську організацію «Організація ветеранів Оболонського 
району» до переліку рекомендованих для отримання фінансової підтримки з 
бюджету міста Києва громадських організацій, у зв’язку з тим, що мінімальний 
необхідний обсяг для виконання (реалізації) проекту становить більше 50% від 
загального фонду для підтримки громадських організацій Оболонського району 
м. Києва, передбачений на 2018 рік, а також у зв'язку з відсутністю у громадської 
організації можливості звітувати за використані бюджетні кошти, як того 
вимагає бюджетне та податкове законодавство України;

- Враховуючи те, що громадська організація «Спілка учасників АТО 
Оболонського району м.Києва» подала на конкурс 2 конкурсні пропозиції, на 
реалізацію яких мінімально необхідний обсяг витрат в сумі складає майже 70% 
загального фонду для підтримки громадських організацій Оболонського району 
м. Києва, передбачений на 2018 рік, виділити кошти на реалізацію тільки одного 
проекту -  «Юний парамедик», який набрав за рейтингом 65 балів (вдвічі більше, 
ніж проект «Захисник України»);

- Розподілити кошти фінансової підтримки громадським організаціям, що 
взяли участь в конкурсному відборі таким чином:

- громадській організації «Спілка учасників АТО Оболонського району 
м.Києва» (голова Баранов В.А.) -  105 тис. грн.;

- громадській організації «Фонд інвалідів Чорнобиля Оболонського 
району м.Києва» (голова - Соловей Л.А.) -  90 тис.грн.;

- громадській організації «Спілка ветеранів Афганістану Оболонського 
району м.Києва» (голова Марченко В.М.) -  80 тис. грн.;

- громадській організації «Організація інвалідів війни, Збройних сил та 
учасників бойових дій Оболонського району м.Києва» (голова 
Яременко І.Г.) -  65 тис. грн.;

- громадській організації «Київська міська спілка ветеранів АТО 
«ПЕРУН» (голова -  Герман О.М.) -  60 тис. гри.;

- громадській організації «Оболонська районна організація Товариства 
Червоного Хреста м. Києва України (голова Кирієнко Л.С.) -  
50 тис. грн.
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Проголосували одноголосно.

По четвертому питанню 
СЛУХАЛИ:
Тюкачеву О.Ю. -  члена комісії, яка запропонувала оприлюднити на офіційній 
субвеб — сторінці Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 
єдиного веб - порталу територіальної громади міста Києва загальний рейтинг 
конкурсних пропозицій та протокол засідання конкурсної комісії не пізніше 
01.08.2018 року.
ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити розподіл коштів для фінансування громадських організацій 
відповідно до загального рейтингу конкурсних пропозицій.

2. Управлінню праці та соціального захисту населення Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації підготувати проект розпорядження 
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації про розподіл 
коштів згідно з прийнятим рішенням комісії.

3. Оприлюднити на офіційній субвеб -  сторінці Оболонської районної в місті 
Києві державної адміністрації єдиного веб - порталу територіальної 
громади міста Києва загальний рейтинг конкурсних пропозицій та 
протокол засідання конкурсної комісії не пізніше 01.08.2018 року.

Склад конкурсної комісії (підпи

Голова комісії:

Заступник голови комісії 

Член комісії 

Член комісії 

Член комісії 

Член комісії 

Член комісії 

Член комісії 

Член комісії 

Член комісії 

Секретар комісії

Блохов С.В. 

Клебанова О.Б. 

Палій Є.В. 

Касьяненко Г.Г. 

Тюкачева О.Ю. 

Дмитрієва О.М. 

Кримова В.В. 

Спіріна Л.П. 

Іванова О.В. 

Гончарук В.В. 

Матюшенко Т.В.


