
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

ПРОТОКОЛ № 4/1/2019 
засідання Комісії з відбору районних громадських організацій для 

фінансової підтримки з бюджету міста Києва при Дарницькій районній в
місті Києві державній адміністрації

24 вересня 2019 року вул. О.Кошиця, 11, каб. № 209

Члени Комісії:
Голова Комісії -  Захарченко П.
Заступник голови Комісії -  Захаров Ю.
Секретар Комісії -  Свищова О.
Богатюк П., Волинець В., Гвоздьова С., Дегтярьова Л., Дорійчук Р., Жмуйда К., 
Комишник Л., Новік Л., Переходько Г., Соя Т.

На засідання запрошено:
керівника відокремленого підрозділу «Дарницька місцева (районна в місті 
Києві) організація Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнський 
парламент працездатних інвалідів».

На засіданні присутній:
голова Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації) та член Громадської ради при 
Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації -  Назаренко Богдан 
Стан іславович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про проведення II етапу відкритого захисту конкурсних пропозицій 
районних громадських організацій для надання фінансової підтримки з 
бюджету міста Києва у 2020 році (відповідно до вимог абзацу 2 пункту 26 
Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з 
бюджету міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 
11.02.2016 № 89/89 (у редакції рішення Київської міської ради від 19.04.2018 
№ 495/4559), далі -  Порядок).

Під час засідання буде застосовано фотозйомку відповідно до вимог абзацу 3 пункту 
29 Порядку.

СЛУХАЛИ: Презентацію (захист) конкурсної пропозиції (проекту):

Петровського Володимира Борисовича - керівника відокремленого підрозділу 
«Дарницька місцева (районна в місті Києві) організація Всеукраїнської 
громадської організації «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів». 
Напрямок: Реабілітація осіб з інвалідністю різних нозологій засобами 

культури і мистецтва, надання юридичної та психологічної 
підтримки та допомоги.

Проект: «Комплексні соціально-реабілітаційні послуги для людей з
інвалідністю Дарницького району міста Києва».
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Вирішили:
1. Провести оцінювання конкурсної пропозиції (додаток 4 до Порядку, що 

додається) та визначити її рейтинг (додаток 5 до Порядку, що додаються).
2. Визначити загальний рейтинг конкурсних пропозицій (додаток 6 до 

Порядку, що додається) за підсумками результатів оцінювання конкурсних 
пропозицій та рейтингу.

3. Керуючись вимогами абзацу 2 пункту 28 Порядку на підставі загального 
рейтингу конкурсних пропозицій Комісії рекомендувати Організатору 
конкурсного відбору перелік громадських організацій, які можуть отримати 
фінансову підтримку з бюджету міста Києва у 2020 році (середній бал 
конкурсних пропозицій яких становить не менше ніж 20 балів) (відповідно до 
додатку 6 до Порядку, що додається).
Голосували: «За» - Ю ; «Проти» - «Утримались» - — .
Рішення прийнято згідно з додатком 1 до Порядку денного Протоколу 4/1/2019 від 
24.09.2019.

На виконання вимог п.29 Порядку відділу з питань внутрішньої політики, 
зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації апарату Дарницької 
районної в місті Києві державної адміністрації забезпечити висвітлення 
Протоколу № 4/2019 від 19.09.2019, Протоколу № 4/1/2019 від 24.09.2019 та 
загального рейтингу конкурсних пропозицій (додаток 6 Порядку) на 
офіційному вебсайті Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

Додатки: додаток 1: Лист голосування до п.1 Порядку денного Протоколу № 4/1/2019
від 24.09.2019 на 1 арк. в 1 прим.
Додатки 4, 5, 6 до Порядку відбору громадських організацій для надання 
фінансової підтримки з бюджету міста Києва затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 11.02.2016 № 89/89.

Голова Комісії 
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