
Дарницька районна в Micmi Kueei державна адмШстрацш 

ПРОТОКОЛ № 11
• т л  • ••• • ^  W  • • озасщання Komich з вщоору раионних громадських оргашзацш для 

фшансово? пщтримки з бюджету мкта Киева при Дарницькш районнш в
MicTi Киев1 державнш адупшстрацп

27 грудня 2018 року вул. О.Кошиця, 11, каб. № 209

Присутш:
Г олова KOMicii -  Захарченко П.
Секретар KoMicii -  Свищова О.
Члени KoMicii: Адаменко С., Богатюк П., Волинець В., Волосян В.,

Карпенко В., Комишник Л., Соя Т.
Вщсутш: Захаров Ю, Дегтярьова Л., Переходько Г.

На засщання запрошен! представники громадських оргашзацш, яю допущеш до 
учасп у конкурсному вщборк

- громадська спшка «Братерство учасниюв бойових дш Укра'ши»,
- громадська оргашзащя «Дарницька районна в Micri Киев1 оргашзащя 

швалдав вшни, Збройних Сил та учасниюв бойових дш»,
- вщокремлений пщроздш «Дарницька м1сцева (районна в MicTi Киев1) 

орган1зац1я ВсеукраТнсько! громадсько'1 орган1заци «Всеукрашський парламент 
працездатних швалдав»,

- громадська орган1зац1я «В1РА В ЖИТТЯ»,
- Благод1йна громадська оргашзащя «Фонд «АСПЕРН»,
- Дарницька районна оргашзащя Товариства Червоного Хреста Укра'ши.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про проведения вщкритого захисту конкурсних пропозицш районних 
громадських оргашзацш для надання фшансово1 п1дтримки з бюджету Mi ста 
Киева у 2019 рощ (в1дпов1дно до вимог абзацу 2 пункту 26 Порядку вщбору 
громадських оргашзацш для надання фшансовоТ п1дтримки з бюджету мюта 
Киева у 2019 роц1, затверджеиого р1шенням Ки1всько1 MicbKoi ради вщ 
11.02.2016 № 89/89 (у редакци р1шення КшвськоУ мюько1 ради вщ 19.04.2018 
№ 495/4559), дал1 -  Порядок).

Техшчш можливост! щодо виконання вимог абзацу 3 пункту 29 вщсутш.

СЛУХАЛИ: Презешшщ (захист) конкурсних пропозицш (проекпв):
Королюка Геннад1я Родюновича -  кер1вника громадсько'1 спшки «Братерство 
учасниюв бойових дш Украши».
Напрямок 1: Сощалъна реабш т ащ я учасниюв антитерористичноХ операци,

eomie-mmepHatyOHariicmie, учасниюв бойових дш та члешв ix счмей. 
Проект 1: «Назад в майбутне».
Напрямок 2: Проведения роботи, спрямованог на патрютичне виховання 

Monodi.
Проект 2: «Школа nampioma».



Панчу ка В'ттора Федосьовича -  кер!вника громадсько'1 оргашзащУ 
«Дарницька районна в MicTi Киев1 оргашзащя швалццв вшни, Збройних Сил та 
учасниюв бойових дш».
Напрямок: Сощалъна адаптащя, реабштацгя людей з твал1дшстю та ix 

сощалъний захист, нацюналъно-патрютичне виховання молод1. 
Проект: «Сощалъна допомога mecuiidaM вшни, правовий захист ветерашв

вшни (особам з m eanidm cm w), допомога в забезпеченш 
реабштацшного процесу ветерашв вшни (oci6  з твал1дтстю) 
Дарницького в Micmi Kueei району».

Петровського Володимира Борисовича - кер1вника вщокремленого шдроздшу 
«Дарницька мюцева (районна в MicTi Киев1) оргашзащя Всеукра'шсько! 
громадсько1 оргашзацп «Всеукрашський парламент працездатних 1нвал1д1в». 
Напрямок: Реабштащя oci6 з meanidmcmw рЬних нозологш засобами 

кулътури i мистецтва, надання юридичног та психолог1чног 
тдтримки та допомоги.

Проект: «Комплекст сощалъно-реабштацшш послуги для людей з
твал1дтстю Дарницького району Micma Киева».

Кошиль Bipy Ieameny - голову правлшня громадсько! оргашзацп «В1РА В
життя».
Напрямок: Сощалъна адаптащя дтей-сирт та дтей, позбавлених

батътвсъкого тклування.
Проект: «Об’еднуемося заради дтей».

Кошиль Bipy Ieameny -  президента БлагодшноУ громадсько! оргашзащУ «Фонд 
«АСПЕРН».
Напрямок: Надання тихих сощалъних послуг.
Проект: «Комплексний nidxid в ccfiepi захисту дтей».

Миронову Тетяну Петр'шну -  голову ДарницькоУ районноУ оргашзащУ 
Товариства Червоного Хреста УкраУни.
Напрямок: Надання шших сощалъних послуг.
Проект: «Медико-сощалъна допомога одиноким громадянам похилого в ту,
mecmidaM, потребуючим, ят опинилисъ в складних життевих умовах».

ВИР1ШИЛИ:
1. За шдсумками результате ощнок конкурсних пропозиц1й (додаток 4 до 

Порядку) визначити рейтинг конкурсних пропозицш у рамках прюритетних 
напрямк1в (додаток 5 до Порядку) та загальний рейтинг конкурсних пропозицш 
(додаток 6 до Порядку, що додаеться).

2. На виконання вимог абзацу 2 пункту 28 Порядку на пщстав1 загального 
рейтингу конкурсних пропозицш рекомендувати Оргашзаторам конкурсного 
вщбору перелж громадських оргашзацш, яю можуть отримати ф1нансову 
пщтримку з бюджету м1ста Киева у 2019 рощ (додаток 6, що додаеться).

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
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На виконання вимог п.29 Порядку вщдшу з питань внутршньо! пол1тики, 
зв’язюв з громадсьюстю та засобами масово! шформацп апарату Дарницько! 
районно! в MicTi Киев1 державно! адмшютрацп забезпечити висвклення 
Протоколу № 11 вщ 27.12.2018 та загальний рейтинг конкурсних пропозицш 
(додаток 6 Порядку) на офщшному веб-сайт1 Дарницько! районно! в MicTi Киев1 
державно! адмшютрацп.

Г олова KoMicii 

Секретар

Члени KoMiciY:

. ;1^^:^'^Петр<Петро ЗАХАРЧЕНКО 

Олена СВИЩОВА

БОГАТЮК 

Валентина ВОЛИНЕЦЬ 

Василь ВОЛОСЯН 

Лариса ДЕГТЯРЬОВА 

Валерш КАРПЕНКО 

Лариса КОМИШНИК 

Г алина ПЕРЕХОДЬКО 

Тетяна СОЯ


