
 

ПРОТОКОЛ   
засідання  комісії з організації та проведення конкурсу з визначення  програм 

(проектів, заходів), для реалізації яких надається фінансова підтримка 

інститутам громадянського суспільства соціального спрямування  

 

 

03.09.2019р.                                             № 4                                м. Бердичів 

 

ПРИСУТНІ: 

Голова комісії - Адаменко В.В. 

Заступник голови комісії – Омельянчук Н.П. 

Секретар комісії – Пушкар Н.М. 

Члени  комісії: Альвас Н.М. 

                            Басюк С.В. 

                            Дячук Т.В. 

 Євенко О.В. 

                            Кулик О.М. 

                            Левандовський В.П. 

                            Лефтер Ю.О. 

 Петрук О.М.   

                            Печенюк Ю.П.  

                            Тарасюк О.В. 

                            Ярош Р.Ф. 

Відсутні: Боголюбський М.В., Верещак В.І., Домбровська Т.В., Левицький 

Р.В., Осіпчук О.В., Остапюк В.В.,  Радецький О.А., Фулей А.І.,  

   

Порядок денний : 

 

1. Розгляд проектів, які були подані на конкурс з визначення  програм 

(проектів, заходів), для реалізації яких надається фінансова підтримка 

інститутам громадянського суспільства соціального спрямування, а 

саме проекту    Центр ранньої  медико-соціальної  реабілітації  дітей 

«ОНУФРІЄНКО-ДІТИ», назва проекту : «Соціальна - патріотична 

захищеність дитини в суспільстві, та дитини інваліда». 

2. Визначення відповідності поданого  проекту всім вимогам та умовам  

конкурсу з визначення  програм (проектів, заходів), для реалізації яких 

надається фінансова підтримка інститутам громадянського суспільства 

соціального спрямування. 

3. Визначення пріоритетних напрямків для виконання (реалізації) яких у 

2020 році надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів 

бюджету міста Бердичева.   

4. Визначення граничного обсягу фінансування за рахунок бюджетних 

коштів  однієї  програми (проекту, заходу). 



5. Оголошення конкурсу з визначення  програм (проектів, заходів), для 

реалізації яких надається фінансова підтримка інститутам 

громадянського суспільства соціального спрямування  на 2020 рік. 

 

СЛУХАЛИ: 
Омельянчук Н.П.  

          Зачитала конкурсний  проект, поданий  «Центром ранньої медико-

соціальної реабілітації дітей «ОНУФРІЄНКО-ДІТИ» під назвою «Соціальна-

патріотична захищеність дитини в суспільстві, та дитини  інваліда», його 

завдання, стислий  опис. 

 

Адаменко В.В. 

         Наголосила на визначенні пріоритетних напрямів, для виконання яких 

надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету міста 

Бердичів на 2020 рік. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

      

       1.Після обговорення конкурсного проекту «Соціальна-патріотична 

захищеність дитини в суспільстві, та дитини  інваліда» Центру ранньої 

медико-соціальної реабілітації дітей «ОНУФРІЄНКО-ДІТИ», члени комісії 

вирішили, шляхом голосування одноголосно, що подана програма не 

відповідає умовам  конкурсу з визначення  програм (проектів, заходів), для 

реалізації яких надається фінансова підтримка інститутам громадянського 

суспільства соціального спрямування. Підставами для відмови є  неналежне 

оформлення та не відповідність умовам конкурсу, а саме відсутність 

співфінансування в даному проекті та дублювання заходів, які безпосередньо 

проводяться за рахунок коштів  бюджету м. Бердичів. 

      

         Підсумовуючи  обговорене на засіданні, членами комісії було прийнято 

рішення та  одноголосного  погоджено  шляхом голосування: 

   Оголосити з 09 вересня 2019 до 10 жовтня 2019 конкурс з визначення  

програм (проектів, заходів), для реалізації яких буде надаватися фінансова 

підтримка інститутам громадянського суспільства соціального спрямування на  

2020 рік; надавати консультації  щодо нових проектів, які будуть подаватися 

на оголошений конкурс з визначення  програм (проектів, заходів), для 

реалізації яких надається фінансова підтримка інститутам громадянського 

суспільства соціального спрямування. Строки проведення конкурсу: з 10 

жовтня 2019 року по 31 жовтня 2019 року. 

 

     Затвердити на 2020 рік граничний обсяг фінансування за рахунок 

бюджетних коштів  однієї  програми (проекту, заходу) в сумі 200 000 грн. 

 



      2. На виконання п.7 Порядку використання бюджетних коштів для надання 

фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального 

спрямування, на реалізацію програм (проектів, заходів) (Додаток 2 до рішення 

міської ради від 22.12.2018 №774), членами  комісії  було  запропоновано  та  

одноголосного  погоджено  шляхом голосування: 

     Затвердити текст оголошення про проведення конкурсу в якому зазначити 

пріоритетні напрямки для виконання (реалізації) яких у 2020 році 

надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету міста 

Бердичева,  а саме: 

          - відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з 

вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських 

переслідувань та політичних репресій, формуванням соборності та 

державності, проголошенням Незалежності України, захистом незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України; 

- проведення заходів з реалізації положень Конвенції про права осіб з 

інвалідністю з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, Дня пам’яті 

Чорнобильської трагедії та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС; 

- проведення спортивно-реабілітаційних та фізкультурно-оздоровчих 

заходів за умови участі в них переважної кількості представників цільової 

групи населення; 

          - проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за 

круглим столом та інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до 

тематики програми (проекту, заходу); 

- проведення заходів з військово-патріотичного виховання. 

       

    

Голова комісії - Адаменко В.В. 

Заступник голови комісії – Омельянчук Н.П. 

Секретар комісії – Пушкар Н.М. 

Члени  комісії: Альвас Н.М. 

                            Басюк С.В. 

                            Дячук Т.В. 

 Євенко О.В. 

                            Кулик О.М. 

                            Левандовський В.П. 

                            Лефтер Ю.О. 

 Петрук О.М.   

                            Печенюк Ю.П.  

                            Тарасюк О.В. 

                            Ярош Р.Ф.
 

 

 


