
ПРОТОКОЛ   
засідання  комісії з організації та проведення конкурсу з визначення  програм 

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

інститутам громадянського суспільства соціального спрямування  

 

 

25.04.2019р.                                             № 2                                 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. 

                            Верещак В.І. 

          Домбровська Т.В. 

 Дячук Т.В. 

 Євенко О.В. 

                            Лефтер Ю.О. 

 Осіпчук О.В. 

 Петрук О.М. 

 Печенюк Ю.П. 

                            Тарасюк О.В. 

                            Ярош Р.Ф. 

Представники громадських організацій  міста, які отримували  фінансову 

допомогу у 2018 році. 

Відсутні: Боголюбський М.В., Кулик О.М., Левандовський В.П., 

Левицький Р.В., Остапюк В.В., Пушкар Н.М.,  Радецький О.А., Фулей А.І. 

 

Порядок денний : 

 

       1.Розгляд  питання  про оголошення конкурсу з визначення програм 

(проектів,заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства,  

для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка. 

       2.Розгляд питання про визначення граничного обсягу фінансування за 

рахунок бюджетних коштів  однієї  програми (проекту, заходу). 

       3.Визначення термінів  проведення  конкурсу з визначення  програм  

( проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського  суспільства, 

для виконання (реалізації ) яких надається фінансова підтримка. 
  

   Щодо порядку денного, винесеного на голосування, члени комісії  

проголосували  одноголосно  «за». 

 



 

СЛУХАЛИ: 
    Омельянчук Н.П.  

             Ознайомила членів комісії та  представників громадських організацій: 

        -  з порядком  та  умовами проведення конкурсу з визначення  програм 

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

інститутам громадянського суспільства соціального спрямування. 

      -  з постановою № 1049 від 12.10.2019р. «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких 

надається фінансова підтримка», що підтверджує законність проведення 

конкурсу та допустимий граничний розмір фінансування однієї програми  

конкурсу  на 2019 рік. 

 

Омельянчук Н.П.  

             Звернула увагу  представників громадських організації на те, що  

програми (проекти, заходи)  на конкурс  прийматимуть  лише  після  

оголошення конкурсу з визначення  програм (проектів, заходів), для 

реалізації яких надається фінансова  підтримка.  

 

Адаменко В.В.  

            Наголосила, що забороняється  спрямування бюджетних коштів на 

виконання (реалізацію)  проектів (програм, заходів), які фінансується за 

іншими бюджетними програмами.  

УХВАЛИЛИ: 

           Членами  комісії  було  запропоновано  та  одноголосного  погоджено  

шляхом голосування: 

          - запропонована Адаменко В.В. дата оголошення конкурсу 14.05.2019р; 

          - запропонований  Омельянчук Н.П. зразок  змісту на оголошення 

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

надається фінансова підтримка інститутам громадянського суспільства 

соціального спрямування; 

           - запропонований Верещаком В.І. термін прийняття програм (проектів) 

на конкурс з 14.05.2019р. по 10.06.2019р. 

           - термін проведення конкурсу з 11.06.2019р. по 30.06.2019р. 

           - запропонована Євенко О.В. сума граничного розміру однієї програми 

(проекту, заходу) конкурсу з визначення  програм (проектів, заходів), для 

реалізації яких надається фінансова підтримка інститутам громадянського 

суспільства соціального спрямування, а саме 200 000 грн на кожний проект. 

 

 

 

 



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. 

                            Верещак В.І. 

          Домбровська Т.В. 

 Дячук Т.В. 

 Євенко О.В. 

                            Лефтер Ю.О. 

 Осіпчук О.В. 

 Петрук О.М. 

 Печенюк Ю.П. 

                            Тарасюк О.В. 

                            Ярош Р.Ф. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


