
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

ПРОТОКОЛ № 3/2020 
засідання Комісії з відбору районних громадських організацій 

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

(далі -  Комісія)
01 жовтня 2020 року вул. О.Кошиця, 11, зала колегії

Голова Комісії -  М.Калашник 
Заступник голови Комісії -  Ю. Захаров 
Секретар Комісії -  О. Свищова
П. Богатюк, В. Волинець, С. Гвоздьова, Л. Дегтярьова, Р. Дорійчук, К. Жмуйда, 
Л. Комишник, Л. Новік, Г. Переходько, Т. Соя 
Присутні: відповідно до листа реєстрації, що додається.

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

- Королюк Геннадій Родіонович - громадська спілка «Братерство учасників 
бойових дій України»,

- Бойцов Василь Васильович - громадська організація «Рада ветеранів 
воєнних конфліктів (учасників бойових дій)» Дарницького району м. Києва,

- Кошіль Віра Іванівна - громадська організація «ВІРА В ЖИТТЯ».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про проведення відкритого захисту конкурсних пропозицій районних 
громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста 
Києва у 2021 році.
Під час засідання застосовано фотозйомку відповідно до вимог абзацу 3 пункту 29 Порядку. 

СЛУХАЛИ:
1. Захарова Ю. -  заступника голови Комісії, який зауважив членів Конкурсної 
комісії щодо вимог 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), в частині проведення 
І етапу конкурсного відбору - відкритому захисті конкурсних пропозицій 
(пункт 26 Порядку).

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

Кошиль Віру Іванівну -  голову правління громадської організації «ВІРА В 
ЖИТТЯ».
Проєкт: «Психолого-педагогічна допомога дітям-сиротам та дітям,

позбавленим батьківського піклування».
Напрямок: Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, (п.23.7).
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Королюка Геннадія Родіоновича  — керівника громадської спілки «Братерство 
учасників бойових дій України».
Проект 1: «Будемо жити».
Напрямок 1: Соціальна адаптація учасників антитерористичної операції, 

учасників бойових дій та їхніх сімей, (п. 23.5)
Проект 2: «Школа патріота».
Напрямок 2: Національно-патріотичне виховання молоді, (п. 23.10)

Бойцова Василя Васильовича  -  керівника громадської організації «Рада 
ветеранів воєнних конфліктів (учасників бойових дій)» Дарницького району 
міста Києва.
Проект: «Виховання у  молоді та підлітків любові до Батьківщини,

готовності до захисту Вітчизни».
Напрямок: Національно-патріотичне виховання молоді. (п.23.10)

ВИРІШИЛИ:
1. За підсумками результатів оцінок конкурсних пропозицій визначити 

рейтинг конкурсних пропозицій у рамках кожного пріоритетного напрямку та 
сформувати загальний рейтинг конкурсних пропозицій шляхом заповнення 
додатку 6 до Порядку, що додається до Протоколу.

2. Рекомендувати до фінансування з бюджету міста Києва у 2021 році 
наступні громадські організації, середній бал конкурсних пропозицій яких 
становить не менше ніж 20 балів (відповідно до загального рейтингу, додаток 6 
до Порядку, що додається до Протоколу):

- громадська організація «ВІРА В ЖИТТЯ»;
- громадська організація «Рада ветеранів воєнних конфліктів (учасників 

бойових дій)» Дарницького району міста Києва;
- громадська спілка «Братерство учасників бойових дій України».
3. Доручити відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю 

та засобами масової інформації апарату Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації здійснювати на постійній основі координацію та 
супровід громадських організацій у реалізації їх проектів, які будуть 
фінансуватися з бюджету міста Києва у 2021 році.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - / У  осіб, «Проти» - О  осіб. «Утримались» - О  осіб.

Лист голосування по рішенню до п. 1 Порядку денного додається.

Додатки: Лист реєстрації членів Комісії на 1 арк. в 1 прим.
Лист голосування по рішенню до и. 1 Порядку денного на 1 арк. 
в 1 прим.
Загальний рейтинг конкурсних пропозицій (додаток 6 до Порядку)



Члени Комісії: Петро БОГАТЮК 

Валентина ВОЛИНЕЦЬ 

Світлана ГВОЗДЬОВА 

Лариса ДЕГТЯРЬОВА 

оман ДОРІЙЧУК 

Катерина ЖМУЙДА 

Лариса КОМИШ НИК 

Людмила НОВІК 

Г алина ПЕРЕХОДЬКО 

Тетяна СОЯ



Додаток 6
до Порядку відбору громадських 
організацій для надання фінансової 
підтримки з бюджету міста Києва

Форма для визначення загального рейтингу конкурсних пропозицій
на 2021 рік

Конкурсна пропозиція Г ромадська організація, 
яка надала конкурсну пропозицію

Середній бал
(від більшого до меншого)

«Психолого-педагогічна 
допомога дітям-сиротам та 

дітям, позбавлених 
батьківського піклування»

Соціальна адаптація дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 

піклування

Громадська організація 
«ВІРА в ЖИТТЯ» 57,1

«Виховання у  молоді та 
підлітків любові до 

Батьківщин, готовності до 
захисту Вітчизни»

Проведення роботи, спрямованої 
на патріотичне виховання молоді

Громадська організація 
«Рада ветеранів воєнних конфліктів 

(учасників бойових дій)» 
Дарницького району 

міста Києва

40,1

«Будемо жити»
Соціальна реабілітація учасників 
АТО, воїнів-інтернаціоналістів, 
учасників бойових дій та їхніх 

сімей

Громадська спілка 
«Братерство учасників бойових дій 

України»
38,8

«Школа патріота»
Проведення роботи, спрямованої 
на патріотичне виховання молоді

Громадська спілка 
«Братерство учасників бойових дій 

України»
34,9

Голова комісії
(підпис)

іС. (У *-С Микола КАЛАШНИК

Секретар комісії Олена СВИЩОВА


