
Протокол   

засідання  комісії з організації та проведення конкурсу з визначення  програм 

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

інститутам громадянського суспільства соціального спрямування  

 

 

11.04.2019р.                                             № 1                                  м. Бердичів 

 

 

ПРИСУТНІ: 

Голова комісії - Адаменко В.В. 

Заступник голови комісії – Омельянчук Н.П. 

В.о. секретаря комісії – Турчук Т.І. 

Члени  комісії: Альвас Н.М. 

                            Басюк С.В. 

                            Боголюбський М.В. 

 Верещак В.І. 

 Дячук Т.В. 

                            Євенко О.В. 

                            Левандовський В.П. 

                            Лефтер Ю.О. 

 Осіпчук О.В. 

 Петрук О.М. 

 Печенюк Ю.П. 

                            Радецький О.А. 

                            Тарасюк О.В. 

                            Фулей А.І. 

                            Ярош Р.Ф. 

 

 

Відсутні:Домбровська Т.В., Кулик О.М., Левицький Р.В.,Остапюк В.В., 

Пушкар Н.М.  

 

Порядок денний : 

 

1. Розгляд звітів одержувачів фінансової підтримки  за минулий рік. 

2. Ознайомлення з постановою Кабінетету Міністрів України від 12.10.2011  

№1049 «Про затвердження проведення конкурсу з  визначення програм 

(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, 

для виконання ( реалізації ) яких надається фінансова підтримка. 

    3.Визначення пріоритетних напрямів на вирішення яких повинні 

спрямовуватись проекти, розроблені інститутами громадянського 

суспільства. 
 



Щодо порядку денного, винесеного на голосування, члени комісії 

проголосували одноголосно «за». 

 
 

СЛУХАЛИ: 

Омельянчук Н.П.  

  Ознайомила членів комісії: 

1. Із звітом щодо отримання фінансової  підтримки за рахунок коштів 

міського бюджету  в 2018 році. Загалом 9 організацій міста отримали 

фінансову підтримку, а саме: 

- Бердичівська міська організація ветеранів; 

- Бердичівська міська організація Всеукраїнської організації інвалідів 

війни  та збройних сил; 

- Бердичівське міське відділення всеукраїнського об’єднання ветеранів; 

- Громадська організація «Бердичівська спілка ветеранів афганської 

війни (воїнів - інтернаціоналістів)»; 

- Бердичівська міськрайонна громадська організація «Навчально-

реабілітаційний центр для неповносправних дітей «Насіння надії»; 

- Громадська організація «Спілка учасників бойових дій АТО Бердичева 

та Бердичівського району»; 

- Житомирська обласна організація Товариства Червоного Хреста; 

- Бердичівський центр ранньої медико-соціальної реабілітації дітей-

інвалідів «Промінчик»; 

- Центр ранньої медико-соціальної реабілітації дітей  «ОНУФРІЄНКО-

ДІТИ». 

Більшість виділених коштів, громадські організації спрямували на виплату 

заробітної плати. 

      2. З постановою Кабінетету Міністрів України від 12.10.2011  №1049 

«Про затвердження проведення конкурсу з  визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для 

виконання (реалізації), яких надається фінансова підтримка». 

     3. З порядком використання бюджетних коштів для надання фінансової 

підтримки інститутами громадянського суспільства соціального 

спрямування, на реалізацію  програм (проектів, заходів), затвердженого 

рішення  міської ради  №774 від  22.12.2018р. 

 

Адаменко В.В. 

        Наголосила на визначенні пріорітетних напрямів, для виконання яких 

надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету міста 

Бердичів. 
  

                                                   

 

 



 

 

УХВАЛИЛИ: 
           

      1. На виконання п.7 Порядку використання бюджетних коштів для 

надання фінансової підтримки інститутам надаватиметься фінансова 

підтримка за рахунок коштів бюджету міста Бердичева громадянського 

суспільства соціального спрямування, на реалізацію програм (проектів, 

заходів) (Додаток 2 до рішення міської ради від 22.12.2018 №774), на 

засіданні комісії визначено пріоритетні напрямки для виконання (реалізації) 

яких у 2019 році,  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. 

Подати на затвердження міському голові визначені пріоритетні 

напрямки, для виконання (реалізації) яких  надавитиметься фінансова 

підтримка за рахунок коштів бюджету міста Бердичева. 
 

 2. На  наступне  засідання  комісії запросити представників громадських  

організацій ,які отримували фінансову підтримку в 2018 році 
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