
 

ПРОТОКОЛ   
засідання  комісії з організації та проведення конкурсу з визначення  програм 

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

інститутам громадянського суспільства соціального спрямування  

 

 

19.06.2019р.                                             № 3                                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. 

          Домбровська Т.В. 

 Дячук Т.В. 

 Євенко О.В. 

                            Кулик О.М., 

                            Левандовський В.П., 

                            Лефтер Ю.О. 

 Осіпчук О.В. 

                            Радецький О.А 

                            Ярош Р.Ф. 

Відсутні: Левицький Р.В., Остапюк В.В.,Петрук О.М., Печенюк Ю.П., 

Пушкар Н.М., Тарасюк О.В.,  Фулей А.І.,  

Порядок денний : 

 

1.Розгляд та детальне ознайомлення  проектів, які були подані на конкурс з 

визначення  програм (проектів, заходів), для реалізації яких надається 

фінансова підтримка інститутам громадянського суспільства соціального 

спрямування, а саме проекти  наступних  громадських організацій: 

• Центр ранньої  медико-соціальної  реабілітації  дітей «ОНУФРІЄНКО-

ДІТИ»,назва проекту : «Соціальна - патріотична захищеність дитини в 

суспільстві, та дитини інваліда». 

• Бердичівська міська організація Товариства Червоного Хреста України, 

назва проекту: «Програма підтримки  та розвитку МОТЧХУ». 

• Бердичівський центр ранньої медико-соціальної реабілітації дітей-

інвалідів., назва проекту: «Програма підтримки  та розвитку 

БЦРМСРДІ «Промінчик». 

2.Визначення переможця конкурсу, тобто проекту, який  відповідає всім 

вимогам та умовам  конкурсу конкурс з визначення  програм (проектів, 

заходів), для реалізації яких надається фінансова підтримка інститутам 

громадянського суспільства соціального спрямування. 



СЛУХАЛИ: 
Євенко О.В.   

     Зачитує перший 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.  

     Прослухавши прочитане, зауважила, що всі завдання  даної  конкурсної 

програми виконуються  загальноосвітніми школами та дошкільними 

навчальними закладами міста Бердичів.   

Омельянчук Н.П.  

    Звернула увагу, по-перше, на те що географія  конкурсного проекту 

поширюється  лише в межах міста, а даний проект охоплює і район, а отже  

не відповідає умовам конкурсу. По-друге, план використання коштів, у якому 

основною категорією бюджету (статті витрат) є оплата послуг роботи 

логопеда, психолога, вчителя англійської та української мови, реабілітолога –

масажиста і так далі, тобто це та ж  оплата праці, на яку за умовами конкурсу 

фінансування не може виділятися (дає на ознайомлення план використання 

коштів). 

 

Євенко О.В.  

     Наголосила, що в даній програмі заявлена сума більша за граничний 

розмір фінансування.  

 

Радецький О.А.  

      Поцікавився можливо цей проект  стосується дітей з розумовими 

відхиленнями. 

Адаменко В.В.  

      Нема такої дитини в місті, яка б не навчалася. За кожною школою, 

садочком закріплений певний мікрорайон міста, вчителями проводиться опис 

дітей в даному  мікрорайоні. Якщо діти не можуть навчатися за звичайною 

формою,  тоді такі діти навчаються за інклюзивною формою навчання, за 

індивідуальною формою навчанням на дому. З такими дітьми в садочках, 

школах індивідуально з кожним працюють психологи, логопеди, соціальні 

педагоги. Отже дана програма є своєрідним дублюванням функцій закладів 

освіти міста Бердичів. 

Ярош Р.В. 

     Поцікавився чи взагалі надавалася допомога громадській організації. 

 

Омельянчук Н.П.  

     В минулому році видавалася допомога  у сумі 85 тис грн. на придбання 

меблів, а в цьому році, згідно положення  кошти виділяються лише на оплату 

послуг, обов’язковим  підтвердженням яких є  акт  про надання послуг. 

 



    

      Після обговорення програми «Соціальна-патріотична захищеність дитини 

в суспільстві» 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 дублюванням функцій закладів 

освіти міста Бердичів та виділення фінансування на оплату праці. 

 

     Розгляд другого проекту  для участі у конкурсі з визначення  програм 

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

інститутам громадянського суспільства соціального спрямування від 

Бердичівської  міської організації Товариства Червоного Хреста України. 

Назва проекту: «Програма підтримки та розвитку МОТЧХУ».Завданням  

проекту є надання безкоштовної різнобічної допомоги найбільш 

незахищеним верствам населення.  

 

Євенко О.В.  

     Ознайомила членів комісії зі змістом,метою даної конкурсної програми. 

Пріорітетним  завданням є виділення коштів на придбання пайків, 

подарунків до свят (дає на ознайомлення план використання коштів). 

 

Адаменко В.В.  

     Зазначила, щорічно рішенням  виконавчого комітету  Бердичівської 

міської ради, сесійно затверджуються списки, виділяються кошти з міського 

бюджету і всі по списку отримують подарунки, пайки до відповідних свят.  

 

Радецький О.А.  

    Поцікавився можливо це стосується тих людей, котрих нема в списку. 

 

Омельянчук Н.П.  

    Кожна організація подає свої списки, потім всі отримані списки від 

громадських організацій перевіряються аби не було двійників, не 

повторювалися одні ті самі люди Потім всі, абсолютно всі отримують, 

закуплені за рахунок коштів місцевого бюджету, пайки. Видаються згідно 

затверджених списків та  видаються в основному через Терценр, адже це 

облік, звітність. 

 

Євенко О.В.  

     Зазначила, що в кошторисі витрат  відображено  фінансування  плати про 

надання послуг, для реалізації проекту на підставі цивільно - правових 

договорів. 

 

Адаменко В.В.  

    Тобто такий вид договорів - це  також оплата праці, а  не  оплата послуг. 



Євенко О.В.  

    Що назва та мета проекту громадської організації не відповідає 

затвердженим  пріоритетним напрямам конкурсу. 

 

      Отже після  обговорення проекту громадської організації Бердичівська 

міська організація Товариства Червоного Хреста України, членами комісії, 

шляхом голосування одноголосно, було вирішено відмовити про подальшу  

участь в конкурсі. Так,  як знову говориться про  виділення  фінансової  

допомоги на оплату праці та  на пайки, подарунки, на що обов’язково 

щорічно виділяються кошти з міського бюджету, а отже це знову дублювання 

допомоги, яка видається виконавчим комітетом Бердичівської міської ради. 

 

Розгляд третього проекту  для участі у конкурсі з визначення  програм 

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

інститутам громадянського суспільства соціального спрямування від 

Бердичівського центру ранньої медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

«Промінчик». Назва проекту: «Програма підтримки та розвитку діяльності 

БЦРМСРДІ «Промінчик». Завдання  проекту – це надання кваліфікованої 

допомоги дітям інвалідам у здійсненні корекції психофізичного розвитку за 

індивідуальною програмою реабілітації та залучення до участі в цій програмі 

батьків та ( або) законного представника.  

 

Євенко В.В. 

    Зачитала коротко зміст та стислий опис проекту, ногалосила, що в проекті, 

знову йдеться про оплата послуг логопеда, реабілітолога, масажиста, 

медичної сестри, тобто це знову прохання профінансувати статтю витрат на 

оплату праці. 

 

Адаменко В.В.  

     Зауважила, що заявлена сума більша, ніж  затверджена сума.  

  

Омельянчук Н.П.  

     Звернула увагу членів комісії, на список спеціалістів, які надаватимуть 

послуги, за планом даного проекту. Всі ці спеціалісти працюють і отримують 

заробітну  плату з місцевого бюджету. Отримувати дві заробітні платні з 

міського бюджету – це не можливо. Фінансування на оплату транспортних 

послуг власного транспорту теж не можливо. 

 

      Після  обговорення  членами комісії проекту громадської організації 

БЦРМСРДІ «Промінчик», шляхом голосування одноголосно, було вирішено 

відмовити про подальшу участь в конкурсі. Так, як знову прохання виділити 

фінансову допомогу на оплата праці, та оплата за транспортні  послуги 

транспортного засобу, який знаходиться на балансі громадської організації 

порушує умови конкурсу. 

 

 



 

Адаменко В.В.  

     Запропонувала в повідомлені про відмову, кожній громадській організації 

чітко вказати на  що саме потрібно звернути увагу, які  помилки  були 

допущені, та як удосконалити проекту програму для  подальшої участі у 

конкурсі. 
 

Верещак  В.І  

      Додав,що потрібно завжди надавати громадським організаціям 

консультації щодо складання та розроблення проектних програм, які б 

відповідали умовам та положенню конкурсу. 
 

     Підсумовуючи  вивчення,  запропонованих громадськими організаціями 

проектів, членами комісії було  обговорено та  погоджено шляхом 

голосування одноголосно, оголосити повторно конкурс з визначення  

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

підтримка інститутам громадянського суспільства соціального спрямування. 

Програми (проекти) прийматимуться з 1 липня 2019року до 31 липня 2019 

року. А також надавати консультації  щодо нових проектів, які будуть 

подаватися на знову оголошений конкурс з визначення  програм (проектів, 

заходів), для реалізації яких надається фінансова підтримка інститутам 

громадянського суспільства соціального спрямування. 

 

 

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. 

          Домбровська Т.В. 

 Дячук Т.В. 

 Євенко О.В. 

                            Кулик О.М., 

                            Левандовський В.П., 

                            Лефтер Ю.О. 

 Осіпчук О.В. 

                            Радецький О.А 

                            Ярош Р.Ф. 

 

  

 

 

 
 


