
Дарницька районна в Micmi Kueei державна адмШстращя

ПРОТОКОЛ № 10 
засщання KoMicii з вщбору районних громадських оргашзацш для 

фшансовоУ пщтримки з бюджету миста Киева при Дариицькш районнш в
MicTi Kneei державнш адмшктращУ

20 грудня 2018 року вул. О.Кошиця, 11, зала Kcmerii

Присутш:
Г олова KOMicii -  Захарченко П.
Заступник голови KoMicii -  Захаров Ю.
Секретар KoMicii' -  Свищова О.
Члени KoMicii':
Богатюк П., Волинець В., Волосян В., Карпенко В., Комишник Л., 
Переходько Г.
Вщсутш: Адаменко С., Дегтярьова JI., Соя Т.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про визначення перелшу громадських оргашзацш району, яю можуть 
брати участь у конкурсному в!дбор1 для фшансово'1 пщтримки з бюджету мюта 
Киева у 2019 рощ (вщповщно до вимог Порядку вщбору громадських 
оргашзацш для надання фшансовоТ п1дтримки з бюджету м1ста Киева, 
затвердженого р1шенням Кшвсько1 мюько\' ради вщ 11.02.2016 № 89/89 (у 
редакщУ ршення Ки1всько1 мюькоУ ради вщ 19.04.2018 № 495/4559 (дал1 -  
Порядок).

СЛУХАЛИ:
1. Захарченка П. -  голову KoMicii, який по1нформував присутн1х про 

оргашзащю роботи KoMicii в частинл участ1 громадських орган1зац1й району у 
конкурсному Bifl6opi для ф1нансово1 пщтримки з бюджету мюта Киева у 2019 
рощ.

2. Захарова Ю. -  заступника голови KoMicii', який по1нформував член1в 
KoMici'i, що керуючись пунктами 15-19 Порядку, на п1дстав1 п. 20 Порядку 
оргашзаторами конкурсного в1дбору визначено перел1к громадських 
орган1зац1й, як1 можуть брати участь у конкурсному вщбор1 для ф1нансово1 
пщтримки з бюджету Micra Киева у 2019 рощ, а саме:

- Громадська спшка «Братерство учасниюв бойових дш Укра'ши»;
- Громадська оргашзащя «Дарницька районна в MicTi Киев1 оргашзащя 

1нвал1д1в вшни, Збройних Сил та учасниюв бойових дш»;
- В1докремлений п1дроздш «Дарницька мюцева (районна в MicTi Киев1) 

орган1зац1я Всеукра'шсько1 громадсько'1 opraHisanii «Всеукрашський парламент 
працездатних iHBanifliB»;

- Громадська оргашзащя «В1РА В ЖИТТЯ»;
- Благодшна орган!зац!я «Фонд «АСПЕРН»;
- Дарницька районна орган1зац1я Товариства Червоного Хреста Укра’ши.



На шдстав1 абзацу 3 п. 21.2 Порядку вщмовлено у допуску до учасй в 
конкурсному вщбор1 громадськш оргашзацп «Оргашзащя ветерашв УкраТни» 
Дарницького району мюта Киева, а саме: не спроможшсть реал1зувати проект.

ВИР1ШИЛИ:
1. Гнформащю заступника голови KoMicii' Захарова Ю. взяти до вщома.
2. Визначити дату проведения вщкритого захисту конкурсних пропозицш 
громадських оргашзацш, яю можуть брати участь у конкурсному вщбор1

Micne проведения: Дарницька районна в MicTi Киев1 державна
адм1н1страц1я, вул. Кошиця, 11, зала колегп.

ГОЛОСУВАЛИ:

«Проти» - — oci6
«Утримались» - — oci6 

Р1шення прийнято зг1дно з додатком.

В1дповщно до п. 26 Порядку вщщлу з питань внутр1шньо1 пол1тики, зв’язюв з 
громадсьюстю та засобами масовоТ шформацп апарату Дарницько1 районно'1 в 
MicTi Киев1 державно1 адм1н1страцп забезпечити висвгглення зм!сту п.З цього 
р1шення на оф1щйному веб-сайт1 Дарницько1 районно'1 в MicTi Киев1 державно1 
адм1н1страцп.

Дата:
Час:

27.12.2018
10-00

«За» - /]  oci6

Голова KoMicii

Секретар

Заступник голови KoMici

.. ОленаСВШЦОВА

Юр1й ЗАХАРОВ


