ПРОТОКОЛ № 1

засідання міської конкурсної комісії з відбору громадських об’єднань для надання
фінансової підтримки з бюджету міста Києва у 2021 році

21-23 жовтня 2020 року

м. Київ

Ведеться онлайн трансляція засідань міської конкурсної комісії відповідно
до п. 29 Порядку відбору громадських об’єднань для надання фінансової
підтримки з бюджету міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 11.02.2016 № 89/89 (зізмінами)

І частина (21 жовтня 2020 року)
10.00 -17.00
Присутні:
Заступник голови - Ріяко Л.М.
Секретар - Южаніна І.М.

вул. Хрещатик, 36
5-й поверх, кім. 512

Члени:
Березівський Л.М., Бобось Л.М., Вдовиченко Т.М., Гелевей О.І., Зарюгін Є. В.,
Захарченко В.Г., Мішаріна С.І., Мітюк С.О., Фаренюк В.Л., Тертичний О. М..
Назаренко В. М.
(Реєстрація присутніх членів міської конкурсної комісії, що брали участь у
засіданні 21.10.2020року, додається)
ВИСТУПИЛА заступник голови міської конкурсної комісії Ріяко Л.М.
з інформацією про проведення відбору громадських об’єднань для надання
фінансової підтримки з бюджету міста Києва на 2021 рік відповідно до Порядку
відбору громадських об’єднань для надання фінансової підтримки з бюджету
міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 11.02.2016
№ 89/89 (зі змінами) (далі - Порядок відбору).
Проінформувала про наявність кворуму, що дозволяє розпочати засідання,
та оголосила порядок денний:
1) Розподіл коштів між громадськими організаціям ветеранів, які наявні у
залишку у 2020 році;
2) Заслуховування конкурсних пропозицій згідно із встановленим Організаторами
конкурсу графіком виступів представників громадських організацій (додається).

Голосували: «за» - 13, «проти» - 0, «утрималися» - 0
Рішення прийнято.
Виступила по першому питанню заступник голови міської конкурсної
комісії Ріяко Л.М. з інформацією про підстави розподілу додаткових коштів у
сумі 217,87 тис. грн між громадськими організаціями ветеранів для фінансування
проектів у 2020 році (додаткові кошти з’явилися в результаті відмови громадської
організації «Добровольці» від фінансування на реалізацію проекту Ветеранський
забіг «Legion Run» на суму 93,53 тис. грн. та в жовтні місяці отримано лист від
громадської організації «Київська регіональна організація миротворців» щодо
відмови від частини коштів у сумі 124,34 тис. грн. на реалізацію проекту у зв’зку
з карантинними обмеженнями).
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Доповіла, що при розподілі коштів пропонується врахувати потребу та
середній бал, який набрала громадська організація за результатами відбору у
2020 році.
За рейтингом конкурсних пропозицій лідером серед громадських
організацій є Київська спілка ветеранів війни з Росією. Організація відмовилася
від коштів. Наступною є громадська організація «Всеукраїнське об’єднання
інвалідів та учасників війни «ІНАТО» та на третьому місці громадська організація
«Київська міська Спілка ветеранів Афганістану».
До Департаменту також надійшли листи від Київської міської спілки
ветеранів АТО щодо виділення коштів у сумі 55,0 тис. грн та Київського
відділення Української спілки в’язнів - жертв нацизму щодо виділення
додаткових коштів у сумі 1,4 тис. грн. на оплату орендної плати. Оголосила суми
для кожної організації.
Голосували: «за» - 13, «проти» - 0, «утрималися» - 0
Рішення прийнято.
Вирішили
Затвердити суми додаткових коштів громадським організаціям ветеранів згідно із
списком (додаток 1).

По другому питанню
СЛУХАЛИ заступника голови міської конкурсної комісії Ріяко Л.М., яка
проінформувала щодо кількості поданих конкурсних пропозицій на розгляд
міської конкурсної комісії (до Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було
подано 97 конкурсних пропозицій. На відкритий захист сформовано
97 конкурсних пропозицій від 79 громадських об’єднань за 12 пріоритетними
напрямками.
Також повідомила, що програмою «Соціальне партнерство» на 2019-2021
роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821, з
бюджету міста Києва на 2020 рік трьом організаціям кошти передбачені адресно
(Київське об’єднання Спілки Самаритян України, Товариство Червоного Хреста
міста Києва та Центр захисту дітей «Наші діти») та щодо повноважень членів
міської конкурсної комісії (папка з необхідними матеріалами роздана кожному
члену комісії (витяг з Порядку відбору та індивідуальні оціночні листи).
Виступила заступник голови міської конкурсної комісії Ріяко Л.М. з
пропозицією розпочати відкритий захист конкурсних пропозицій згідно із
встановленим Організаторами конкурсу графіком виступів представників
громадських організацій (додається).
Голосували: «за» - 13, «проти» - 0, «утрималися» - 0
Рішення прийнято.

Вирішили
Розпочати відкритий
додаток 2).

захист

конкурсних

пропозицій

(список

додається,
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II частина (22 жовтня 2020 року)
10.00 -18.00
Присутні:
Заступник голови - Ріяко Л.М.
вул. Хрещатик, 36
Секретар - Южаніна І.М.
5-й поверх, кім. 512
Члени:
Бобось Л.М., Вдовиченко Т.М., Гелевей О.І., Зарюгін Є. В., Захарченко В.Г.,
Мішаріна С.І., Мітюк С.О., Фаренюк В.Л., Тертичний О. М., Назаренко В. М.
(Реєстрація присутніх членів міської конкурсної комісії, що брали участь у
засіданні 22.10.2020 року, додається)

СЛУХАЛИ заступника голови міської конкурсної комісії Ріяко Л. М. щодо
продовження відкритого захисту конкурсних пропозицій від громадських
організацій згідно з графіком.
Розгляд конкурсних пропозицій згідно з графіком виступів представників
громадських організацій (список додається).
Під час розгляду конкурсної пропозиції № 59, яку подала громадська організація
«Київське об’єднання Спілки Самаритян України» голова громадської організації
Левковська Я. Л. попросила розглянути можливість виділення на реалізацію
проекту додаткові кошти у сумі 372,4 тис. грн (кошти на організацію виділяються
адресно).
СЛУХАЛИ заступника голови міської конкурсної комісії Ріяко Л. М., яка
запропонувала збільшити кошторисні призначення на 2021 рік на суму 374,2 тис.
грн.

Голосували: «за» - 13, «проти» - 0, «утрималися» - 0
Рішення прийнято.
III частина (23 жовтня 2020 року)
10.00 -15.00
м. Київ, вул. Хрещатик, 36
5-й поверх, кім. 512
Присутні:
Секретар - Южаніна І.М.
Члени:
Бобось Л.М., Вдовиченко Т.М., Гелевей О.І., Зарюгін Є. В., Захарченко В.Г.,
Мішаріна C.I., Мітюк С.О., Фаренюк В.Л., Тертичний О. М., Назаренко В. М.
(Реєстрація присутніх членів міської конкурсної комісії, що брали участь у
засіданні 23.10.2020року, додається)
Слухали секретаря міської конкурсної комісії Южаніну І.М. щодо продовження
відкритого захисту конкурсних пропозицій від громадських організацій згідно з
графіком.

З

Вирішили:
Запланувати проведення підсумкового засідання міської конкурсної комісії після
затвердження бюджету міста Києва на 2021 рік, під час якого визначити
переможців конкурсного відбору.

Слухали секретаря міської конкурсної комісії Южаніну І.М., яка подякувала

Члени міської конкурсної комісії:
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