ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПРОТОКОЛ
засідання конкурсної комісії Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації для розгляду конкурсних пропозицій та проведення
моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) інститутів громадянського
суспільства, для виконання (реалізації) яких надається підтримка за рахунок коштів
обласного бюджету в 2017 році.
27 квітня 2017 року
Головував:

м. Полтава

Варченко Ю.М.

Присутні члени комісії:
Варченко
Юрій Миколайович

перший заступник директора департаменту –
начальник управління з питань внутрішньої політики
Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю облдержадміністрації, заступник
голови конкурсної комісії.
-

Дяченко
Олександр Віталійович

-

Донченко
Костянтин Анатолійович

-

Козуб
Ігор Степанович
Кужик
Ігор Ярославович
Полупан
Олександр Анатолійович
Шавиро
Ганна Святославівна

-

Чич
Наталія Георгіївна

-

Відсутні:
Штефан
Вадим Григорович
Кіященко
Ганна Василівна
Грузін

№4

-

-

перший заступник директора департаменту –
начальник управління з питань внутрішньої політики
Департаменту
інформаційної
діяльності
та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,
заступник голови конкурсної комісії;
головний
спеціаліст
відділу
комунікацій
з
громадськими об’єднаннями управління з питань
внутрішньої політики Департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації, секретар комісії;
керівник проектів Полтавської обласної громадської
організації „Аналітичний Центр „Бюро економічних
та соціальних досліджень”;
експерт з питань ОСББ Відкритої Громадської
Платформи «Нова Полтава»;
директор ТОВ «Телерадіокомпанія «ІРТ-Полтава»;
член громадської організації «Інститут розвитку
територіальних громад Полтавщини;
заступник керуючого справами - начальник відділу
інвестиційної діяльності та проектного менеджменту
виконавчого апарату обласної ради.
головний
спеціаліст
відділу
інформаційноаналітичної роботи управління з питань внутрішньої
політики Департаменту інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.
директор Департаменту інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації;
голова управи Полтавської філії Суспільної служби
України;
виконавчий директор Асоціації «Асоціація розвитку

2
Тетяна Євгеніївна
Цирульник
Тетяна Григорівна
Дербеньов
Олександр Володимирович

-

сільської місцевості Полтавщини»;
редактор газети «Коло»;
Заступник голови Громадської ради при Полтавській
облдержадміністрації, заступник голови Ради
Полтавського обласного громадського об’єднання
захисту конституційних прав і свобод громадян
України «Правозахист»;

Порядок денний:
1. Щодо з’ясування конфлікту інтересів у членів комісії.
2. Про результати публічного захисту конкурсних пропозицій та проектів громадських
організацій, для виконання (реалізації) яких надаватиметься підтримка за рахунок коштів
обласного бюджету в 2017 році, та складання рейтингу конкурсних пропозицій.
І. Слухали: Варченка Ю.М., який повідомив, що член конкурсної комісії Цирульник
Т.Г. при оцінюванні конкурсних пропозицій, в оціночному листі ГО «Рідне місто, рідний
край» зазначила про наявність конфлікту інтересів, оскільки в проекті громадської організації
передбачається співпраця з сайтом «KOLO.NEUS», запропонував в зв’язку з наявністю
конфлікту інтересів результати конкурсного оцінювання Цирульник Т.Г. при складанні
рейтингу конкурсних пропозицій не враховувати.
Ухвалили: результати конкурсного оцінювання Цирульник Т.Г. при складанні
рейтингу конкурсних пропозицій не враховувати.
Рішення ухвалено присутніми членами конкурсної комісії одноголосно.
ІІ. Слухали: Варченка Ю.М., який нагадав, що на минулому засіданні конкурсна
комісія оцінила 22 конкурсних пропозиції. Відповідно до Порядку проведення конкурсу з
визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського
суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049, Конкурсна комісія на своєму
засіданні підсумовує результати оцінки конкурсних пропозицій та складає рейтинг
конкурсних пропозицій.
Виступив: Дяченко О.В., секретар конкурсної комісії, який оголосив інформацію про
результати конкурсного оцінювання:

Реєстраційний
номер
конкурсної
пропозиції
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назва проекту/ громадського обєднання, що Сумарний
подало конкурсну пропозицію
бал
Майстерня відповідального українця (ГО
«ПОЛТАВСЬКЕ ПРАВОСЛАВНЕ МОЛОДІЖНЕ
БРАТСТВО»)
Віддано боронить рідна мова українську землю (ГО
«ПОЛТАВСЬКЕ ПРАВОСЛАВНЕ МОЛОДІЖНЕ
БРАТСТВО»)
Енергобезпека – запорука сталого розвитку Полтавщини
(ГО «Товариство охорони природи м. Кременчука»)
Українці для України: безпечне працевлаштування та
протидія торгівлі людьми (БЛАГОДІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ «СВІТЛО НАДІЇ»)
Відкрите суспільство (БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«СВІТЛО НАДІЇ»)
Пізнай свій край – пізнай себе (ГО «Агенція сталого
розвитку»)

165
138
179
154
180
118

3
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
22.
23
24.

Координаційний центр розвитку громади Полтавщини
(ГО «Агенція сталого розвитку»)
Проведення першого обласного медіафоруму «Україна центр» (ГО «Правозахисна організація «Полтавський
медіаклуб»)
Червоними і чорними нитками (ГО «Інститут фінансів та
права»)
Знати, щоб діяти (Полтавський обласний Осередок
Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій
інвалідів України»)
«Військова служба за контрактом» (Полтавське обласне
відділення Українського фонду культури)
Другий Форум ОСББ Полтавщини (Асоціація
«Підтримки об’єднань співвласників будинків»)
Захисти чисте майбутнє (Асоціація «Підтримки
об’єднань співвласників будинків»)
Тепле житло для кожного (Асоціація «Підтримки
об’єднань співвласників будинків»)
Професійний управитель ОСББ (Асоціація «Підтримки
об’єднань співвласників будинків»)
Знати заради майбутнього (ПОГМО «Молода Просвіта»)
Відкрий серце дітям (Всеукарїнський благодійний фонд
«Серце до серця»)
Новий полтавський дім – нове життя. Інтеграційний
центр для ВПО (ГО «Інститут гендерних
трансформацій»)
Цикл програм для ВПО області «Ми – поруч! (ГО
«Інститут гендерних трансформацій»)
Створення Полтавського обласного центру відновних
практик в громаді (ГО «Рідне місто, рідний край»)
Літературно-краєзнавчі маршрути “Земляки” (Полтавська
обласна організація Національної спілки письменників
України)
Популяризація краєзнавчого активного туризму та
відпочинку на Полтавщині (ГО «ВЕЛОПОЛТАВА»)

121
154
162
182
164
144
136
126
122
150
141
162
161
158
182
163

Виступив: Варченко Ю.М., який запропонував затвердити результати оцінювання
конкурсних пропозицій та відкритого захисту конкурсних пропозицій, для виконання
(реалізації) яких надаватиметься підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2017
році.
Ухвалили: затвердити результати оцінювання конкурсних пропозицій та відкритого
захисту конкурсних пропозицій, для виконання (реалізації) яких надаватиметься підтримка за
рахунок коштів обласного бюджету в 2017 році.
Рішення ухвалено присутніми членами конкурсної комісії одноголосно.
Виступив: Варченко Ю.М., який зазначив, що відповідно до Регламенту роботи
комісії, конкурсна комісія складає рейтинг конкурсних пропозицій, який впорядковується
від більшого до меншого. За результатами оцінювання конкурсних пропозицій складено
рейтингову таблицю, де проекти розташовані у порядку від більшої кількості балів до
меншої. Зважаючи на результати запропонував визначити переможцями перші шість
громадських організацій, які набрали найбільший рейтинг.

Реєстраційний
номер
конкурсної
пропозиції

Назва проекту/ громадського обєднання, що Сумарний
подало конкурсну пропозицію
бал

4
10.
23
5.
3.
1.
11.

Знати, щоб діяти (Полтавський обласний Осередок
Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій
інвалідів України»)
Літературно-краєзнавчі маршрути “Земляки” (Полтавська
обласна організація Національної спілки письменників
України)
Відкрите суспільство (БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«СВІТЛО НАДІЇ»)
Енергобезпека – запорука сталого розвитку Полтавщини
(ГО «Товариство охорони природи м. Кременчука»)
Майстерня відповідального українця (ГО
«ПОЛТАВСЬКЕ ПРАВОСЛАВНЕ МОЛОДІЖНЕ
БРАТСТВО»)
«Військова служба за контрактом» (Полтавське обласне
відділення Українського фонду культури)

182
182
180
179
165
164

Ухвалили: Затвердити рейтинг конкурсних пропозицій. Визначити переможцями
конкурсу наступні проекти:

Реєстраційний
номер
конкурсної
пропозиції

Назва проекту/ громадського обєднання, що подало конкурсну
пропозицію

1.

Майстерня відповідального українця (ГО «ПОЛТАВСЬКЕ
ПРАВОСЛАВНЕ МОЛОДІЖНЕ БРАТСТВО»)
Енергобезпека – запорука сталого розвитку Полтавщини (ГО
«Товариство охорони природи м. Кременчука»)
Відкрите суспільство (БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «СВІТЛО НАДІЇ»)
Знати, щоб діяти (Полтавський обласний Осередок Всеукраїнської
організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»)
«Військова служба за контрактом» (Полтавське обласне відділення
Українського фонду культури)
Літературно-краєзнавчі маршрути “Земляки” (Полтавська обласна
організація Національної спілки письменників України)

3.
5.
10.
11.
23

Рішення ухвалено присутніми членами конкурсної комісії одноголосно.
Варченко Ю.М.

___________________________

Дяченко О.В.

___________________________

Донченко К.А.

___________________________

Козуб І.С.

__________________________

Кужик І.Я.

___________________________

Полупан О.А.

___________________________

Шавиро Г.С.

___________________________

Чич Н.Г.

___________________________

