
Витяг з протоколу  

засідання комісії з відбору пропозицій громадських організацій, визначених 

обласною Програмою «Соціальне партнерство» на 2021-2023 роки, 

затвердженою рішенням Чернігівської обласної ради від 26 січня 2021 року 

№18-2/VІІІ, для надання фінансової підтримки з обласного бюджету  

у 2021 році 

 

 

29.04.2020                                                                                                   м. Чернігів 

                                                                              
 

Головувала:  ДУМА О. О. - заступник голови обласної державної 

адміністрації, голова Комісії. 

 
Присутні: 
члени Комісії: РУСІН О. В., БЛАУШ Д. Я., ГНИП В. В.,                    
ЖИМОЛОСТНОВА С. К., ЗДОР С. О., КУЗУБ В. М., МОСКАЛЕНКО І. І., 
НАДИРОВА Н. Г., ПРОСКУРІНА  Н. П., ПОДА Т. Г., ТКАЧУК О. А., 
ФЕДОРІНА А. В., ФЕДОРОВА  С. В., ХІЛИК О. М. 
секретар Комісії: ЄРШОВА Л.М. 

 

 

       Питання, які виносились на розгляд Комісії: 

 

1. Про Регламент   роботи Комісії з оцінювання конкурсних пропозицій,  

проведення відкритого захисту конкурсних пропозицій та проведення 

індивідуального оцінювання членами конкурсної комісії конкурсних 

пропозицій. 

2. Про вимоги постанов  Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 156 
«Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням 
ветеранів» та від 03.03.2020 № 166 «Деякі питання надання фінансової 
підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю», відповідно до вимог 
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 12.10.2011 № 1049 (зі змінами та 
доповненнями), Порядку проведення конкурсу з визначення заходів, 
розроблених громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну 
спрямованість, для реалізації яких надається фінансова допомога з обласного 
бюджету. 

3. Розглянуто пропозицій заявлені громадськими організаціями  
конкурсних вимогам законодавства та обласної Програми «Соціальне 
партнерство» на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Чернігівської обласної 
ради від 26.01.2021 №18-2/VІІІ.  

4.  Визначено заходи, розроблених громадськими організаціями, діяльність 
яких має соціальну спрямованість, для реалізації яких надається фінансова 
допомога з обласного бюджету у 2021 році. 



5. Про надання фінансової підтримки з обласного бюджету на покриття 
частки витрат на оренду приміщення, оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв громадським організаціям, діяльність яких має соціальну 
спрямованість у 2021 році. 

6. Підсумок результатів оцінки конкурсних пропозицій. 

І. Комісією прийнято рішення: 

1. Взяти до відома інформацію Думи О.О. 

2. Підтримати порядок денний Комісії.  

3. Розпочати засідання Комісії. 

 

«за» - 16 осіб; 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались»- 0 осіб. 

 

 

ІІ. По першому питанню за результатами обговорення вирішено: 

1. Взяти до відома інформацію Русіна О.В. 

2. Прийняти Регламент роботи конкурсної комісії. 

2. Перейти до другого питання. 

 

 

«за» - 16 осіб; 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались»- 0 осіб. 

 

 

 

ІІІ. По другому питанню за результатами обговорення вирішено: 

1.Інформацію ГНИП В.В. взяти до відома. 

2. Перейти до третього питання. 

 

«за» - 16 осіб; 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались»- 0 осіб. 

 

IV. По третьому питанню за результатами обговорення вирішено 

1. Інформацію Русіна О.В. взяти до відома . 

2. Допустити до участі у конкурсі  всі громадські організації та визначити 

переможців за результатами рейтингового голосування. 

3. Допустити до участі у конкурсі Чернігівську обласну організацію ветеранів 

України з конкурсною пропозицією «Серцем до серця» до Міжнародного дня 

людей похилого віку, до дня ветерана, до дня інваліда і дня волонтера та 

винести її на індивідуальне оцінювання членам Комісії.   

 

 

«за» - 16 осіб; 



«проти» - 0 осіб; 

«утримались»- 0 осіб 

 

4. Збільшити граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів 

громадським організаціям:  

-  «Центр медико-соціальної і фізичної реабілітації осіб з інвалідністю з 

вадами фізичного розвитку «Інтеграція» до 101,52 тис. грн. 

 

«за» - 16 осіб; 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались»- 0 осіб 

- Чернігівській обласній організації Українського товариства глухих до         

74,82 тис. гривень. 

 

«за» - 0 осіб; 

«проти» - 16 осіб; 

«утримались»- 0 осіб 

 

5. Допустити до участі у конкурсі громадську організацію «Чернігівський центр 

соціальної адаптації бездомних та безпритульних» при умови що у місячний 

термін будуть надані документи для визначення частини понесених витрат на 

оплату енергоносіїв та звіт щодо входження до складу членів осіб з 

інвалідністю та збільшити граничний обсяг фінансування за рахунок 

бюджетних коштів. 

 

«за» - 13 осіб; 

«проти» - 2 осіб; 

«утримались»- 1 осіб 

 

6. Перейти до четвертого та п’ятого питання. 

 

V. По четвертому та п’ятому питанню за результатами обговорення 

вирішено: 

1. Запросити представників громадських організацій для відкритого захисту 

конкурсних пропозицій: Чернігівське  обласне відділення Української спілки 

ветеранів Афганістану, Чернігівську обласну організацію Товариства 

Червоного Хреста України, Чернігівське обласне відділення Українського 

національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля, Чернігівську  обласну 

організацію ветеранів України, громадську організацію «СПІЛКА 13 БТРО», 

Чернігівську обласну організацію Всеукраїнської громадської організації 

інвалідів «Союз Чорнобиль України», Чернігівську обласну організацію 

Українського товариства глухих, громадську організацію «Центр медико-

соціальної і фізичної реабілітації осіб з інвалідністю з вадами фізичного 

розвитку «Інтеграція», Чернігівську обласну організацію Українського 

товариства сліпих, громадську організацію  «Чернігівський центр соціальної 



адаптації бездомних та безпритульних», Чернігівську обласну організацію 

Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України». 

2. Індивідуальні оціночні листи передати секретарю Комісії для проведення 

підсумку балів конкурсної пропозиції та складання рейтингу.  

 

«за» - 16 осіб; 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались»- 0 осіб. 

 

 

VI. По шостому питанню: ЄРШОВОЮ Л. М. головним спеціалістом 

Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, 

секретарем Комісії опрацьовано Індивідуальні оціночні листи конкурсних 

пропозицій від членів Комісії. Результати оцінки зведено у реєстр оцінки 

конкурсних пропозицій та складено Рейтинг конкурсних пропозицій. Рейтинг 

пропозицій заходів, розроблених громадськими організаціями, діяльність яких 

має соціальну спрямованість впорядковано за балами від більшого до меншого. 

Результати голосування  для надання фінансової підтримки з обласного 

бюджету на покриття частки витрат на оренду приміщення, оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв впорядковано за сумарним результатом. 

 

 

Голова комісії    

   

ДУМА О. А. 

Секретар комісії    

  

ЄРШОВА Л. М. 

Члени комісії:                                            РУСІН О.В. 

 

БЛАУШ Д. Я. 

 
  

ГНИП В. В. 

 

ЖИМОЛОСТНОВА С. К. 

 

ЗДОР С. О. 

 

КУЗУБ В. М. 

 

МОСКАЛЕНКО І. І. 

 

НАДИРОВА Н. Г. 

 

ПРОСКУРІНА  Н. П. 

 

ПОДА Т. Г. 

 



ТКАЧУК О. А. 

 

ФЕДОРІНА А. В. 

 

ФЕДОРОВА  С. В. 

 

ХІЛИК О. М. 

 

 

 


