ПРОТОКОЛ
засідання комісії з організації та проведення конкурсу з визначення програм
(проектів, заходів), для реалізації яких надається фінансова підтримка
інститутам громадянського суспільства соціального спрямування
30.10.2019р.

№5

м. Бердичів

ПРИСУТНІ:
Голова комісії - Адаменко В.В.
Заступник голови комісії – Омельянчук Н.П.
Секретар комісії – Пушкар Н.М.
Члени комісії: Альвас Н.М.
Верещак В.І.
Домбровська Т.В.
Євенко О.В.
Кулик О.М.
Лефтер Ю.О.
Осіпчук О.В.
Петрук О.М.
Печенюк Ю.П.
Тарасюк О.В.
Відсутні: Басюк С.В., Боголюбський М.В., Дячук Т.В., Левандовський В.П.,
Левицький Р.В., Остапюк В.В., Радецький О.А., Фулей А.І., Ярош Р.Ф.
Запрошені: Харитонова О.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Розгляд проекту, який був поданий на конкурс з визначення програм
(проектів, заходів), для реалізації яких надається фінансова підтримка
інститутам громадянського суспільства соціального спрямування, а саме проекту
Центру ранньої медико-соціальної реабілітації дітей «ОНУФРІЄНКО-ДІТИ»,
назва проекту : «ДІТИ – теперішнє, майбутнє фундаментального розвитку
успішної ДЕРЖАВИ».
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.

СЛУХАЛИ:
Харитонова О.В
Зачитала конкурсний
проект, поданий
«Центром ранньої медикосоціальної реабілітації дітей «ОНУФРІЄНКО-ДІТИ» під назвою «ДІТИ –
теперішнє, майбутнє фундаментального розвитку успішної ДЕРЖАВИ», його
завдання, план реалізації проекту, очікуваний результат, кошторис витрат,

інформацію про цільову аудиторію, обґрунтування кількості товарів і послуг,
перелік та характеристику наявної матеріально-технічної та кадрової бази.
Адаменко В.В.
Зауважила, що даний
проект дублює напрямки та послуги, що
безпосередньо надаються та фінансуються за рахунок міського бюджету м.
Бердичів. Наполягає на детальному вивченні поданого проекту.
Омельянчук Н.П.
Уточнила, що в цьому році за рахунок місцевого бюджету безкоштовно, були
оздоровлені діти ( в т.ч. діти малозабезпечених та багатодітних родин, сироти
під опікою, діти учасників АТО ), а також діти, які досягли високих успіхів в
навчанні.
Лефтер Ю.О.
Зацікавилася даним проектом, а саме заходом «Форум круглого столу –
материнство, дитинство, батьківство». Метою та результатами проведення
даного заходу. Оскільки даний напрям в місті не достатньо реалізований.
Печенюк Ю.П. – проявив зацікавленість напрямом тваринотерапії, його
очікуваним результатом.
Домбровська Т.В.
Цікавиться, фінансування яких заходів планується за рахунок коштів з
міського бюджету м. Бердичів.
Харитонова О.В.
Ознайомлює з кошторисом поданої програми.
Заслухавши витрати кошторису конкурсної програми у членів комісії виникли
питання:
Домбровська Т.В.- як саме вираховуються витрати на транспортні послуги в
поданому конкурсному проекті.
Адаменко В.В.- щодо господарських витрат, витрат на харчування під час
оздоровлення, обгрунтовання витрат на ерготерапію.
Верещак В.І.- щодо витрат на оренду приміщень вказаних в проекті та яким
чином здійснюватимуть оплату послуг залучених спеціалістів даної програми.
Адаменко В.В.
Зауважила, що будь – яка програма повинна вказувати чітку мету, нести
цінність у своїй реалізації, бути корисною для громадян міста.
Осіпчук О.В.
По кожній бюджетній програмі на 2020 рік головний розпорядник складає
бюджетний запит відповідно до інструкції з підготовки бюджетних запитів,
затвердженої наказом фінансового управління виконавчого комітету
Бердичівської міської ради від 04.10.2019 р. № 27. Бюджетний запит повинен
містити пропозиції з відповідними обгрунтуваннями. По кожній програмі
визначаються ціль, мета, завдання. За кожним завданням відображаються
показники продукту, затрат, ефективності та якості. В даному проекті
недостатньо відображені показники ефективності та якості.
Омельянчук Н.П.
Додала, що подана програма формально відповідає вимогам та умовам
конкурсу.

Адаменко В.В.
Запропонувала членам комісії прийняти рішення щодо фінансування
поданого проекту Центру ранньої медико-соціальної реабілітації дітей
«ОНУФРІЄНКО-ДІТИ» під назвою «ДІТИ – теперішнє, майбутнє
фундаментального розвитку успішної ДЕРЖАВИ».
Після детального розгляду проекту та обговорення кошторису, вказаних
послуг та ознайомлення з діяльністю Центра ранньої медико-соціальної
реабілітації дітей «ОНУФРІЄНКО-ДІТИ» за попередні роки
УХВАЛИЛИ
Шляхом голосування одноголосно відмовити у фінансуванні проекту Центру
ранньої медико-соціальної реабілітації дітей «ОНУФРІЄНКО-ДІТИ» під назвою
«ДІТИ – теперішнє, майбутнє фундаментального розвитку успішної
ДЕРЖАВИ». Причиною відмови є дублювання напрямків та послуг, що
безпосередньо надаються та фінансуються за рахунок міського бюджету м.
Бердичева, а саме:
- закладами освіти міста Бердичів(загальноосвітніми, дошкільними,
позашкільними закладами);
- КУ «Центром комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю» м.Бердичів;
- КП «Дитячим закладом оздоровлення та відпочинку «Соколятко» Бердичіської
міської ради.
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