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

фінансової підтримки з бюджету міста Києва при Дарницькій районній в
•  •  ~Я~ ҐЬ •  •  *_» •  •  • • •місті Києві державній адміністрації

19 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., ІІереходько Г., Соя Т.

Головуючий: Захаров Ю. -  заступник голови Комісії

На засідання запрошені представники громадських організацій, які допущені до 
участі у відкритому захисті:

- громадська спілка «Братерство учасників бойових дій України»,
- громадська організація «Дарницька районна в місті Києві організація 

інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій»,
- відокремлений підрозділ «Дарницька місцева (районна в місті Києві) 

організація Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнський парламент 
працездатних інвалідів»,

- громадська організація «ВІРА В ЖИТТЯ»,
- громадська організація «Фонд «Родинний оберіг».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про проведення 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:
1. Захарова Ю. -  заступника голови Комісії, який ознайомив членів Конкурсної 
комісії з Порядком відбору громадських організацій для надання фінансової 
підтримки з бюджету міста Києва затвердженого рішенням Київської міської 
ради від 11.02.2016 № 89/89, в частині участі учасників конкурсу у відкритому 
захисті конкурсної пропозиції (абзац 4 пункту 26 Порядку).

Крім того, Захаров Ю. повідомив членів Конкурсної комісії стосовно 
листа керівника відокремленого підрозділу «Дарницька місцева (районна в
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місті Києві) організація Всеукраїнської громадської організації 
«Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів» Петровського В.Б. від 
17.09.2019 № 81-09/19-1 щодо неможливості його участі під час відкритого 
захисту конкурсної пропозиції. Запропонував: провести відкритий захист 
конкурсних пропозицій у два тури.
Вирішили:
1. провести 19.09.2019 І тур відкритого захисту конкурсних пропозицій 
районних громадських організацій.
Голосували: «За» - / 0 ; «Проти» - «Утримались» - — .
Рішення прийнято згідно з додатком 1 до Порядку денного Протоколу 4/2019 від 19.09.2019.

2. Провести 24.09.2019 II тур відкритого захисту конкурсних пропозицій та 
заслухати керівника відокремленого підрозділу «Дарницька місцева (районна 
в місті Києві) організація Всеукраїнської громадської організації 
«Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів» Петровського В.Б. 
(вул. Кошиця, 11, каб. 209, о 10:30).

Голосували: «За» - / 0 \ «Проти» - «Утримались» - — .
Рішення прийнято згідно з додатком 2 до Порядку денного Протоколу 4/2019 від 19.09.2019.

СЛУХАЛИ: Презентації (захист) конкурсних пропозицій (проектів):

Кошиль Віру Іванівну - голову правління громадської організації «ВІРА В 
ЖИТТЯ».
Напрямок: Надання інших соціальних послуг.
Проект: «Соціально-просвітницькі орієнтири для розвитку молоді

Дарницького району міста Києва».

Казаченко Марину Іванівну -  керівника громадської організації «Фонд 
«Родинний оберіг».
Напрямок: Проведення комплексної реабілітації та спеціалізованого

консультування дітей та молоді з інвалідністю.
Проект: «Діагностика, консультування та розроблення програми з
адаптації для дітей та молоді з інвалідністю як передумови їх навчання і 
розвитку».

Королюка Геннадія Родіоновича -  керівника громадської спілки «Братерство 
учасників бойових дій України».
Напрямок 1: Соціальна реабілітація учасників антитерористичної операції,

воїнів-інтернаціоналістів, учасників бойових дій та членів їх сімей. 
Проект 1: «Будемо жити».
Напрямок 2: Проведення роботи, спрямованої на патріотичне виховання 

молоді.
Проект 2: «Школа патріота».



Панчука Віктора Федосьовича -  керівника громадської організації 
«Дарницька районна в місті Києві організація інвалідів війни, Збройних Сил та 
учасників бойових дій».
Напрямок: Реабілітація людей з інвалідністю та їх соціальний захист, 

національно-патріотичне виховання молоді.
Проект: «Соціальна допомога інвалідам війни, правовий захист ветеранів

війни (особам з інвалідністю), допомога в забезпеченні 
реабілітаційного процесу ветеранів війни (осіб з інвалідністю) 
Дарницького в місті Києві району».

Вирішили:
1. Провести оцінювання конкурсних пропозицій (додаток 4 до Порядку, що 

додається) та визначити рейтинг конкурсних пропозицій (додаток 5 до 
Порядку, що додаються).
Голосували: див. додатки 4 та 5 до Порядку відбору громадських організацій 
для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва затвердженого 
рішенням Київської міської ради від 11.02.2016 № 89/89.

Додатки: додаток 1: Лист голосування до п.1 Порядку денного Протоколу № 4/2019 від
19.09.2019 на 1 арк. в 1 прим.
додаток 2: Лист голосування до п. 1 Порядку денного Протоколу № 4/2019 від
19.09.2019 на 1 арк. в 1 прим.
Додатки 4 та 5 до Порядку відбору громадських організацій для надання 
фінансової підтримки з бюджету міста Києва затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 11.02.2016 № 89/89.
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