
ПРОТОКОЛ № 1
засідання конкурсної комісії з розгляду пропозицій учасників конкурсу

програм (проєктів, заходів) інститутів громадянського суспільства 
“Дієві ініціативи” на 2022 рік

Дата та час проведення: 18.06.2021, 10.00
Місце: каб. 126 міської ради

Присутні:
О.Колюка (голова  комісії),  О.Горбенко  (заступник  голови  комісії),  А.Шенкевич
(секретар комісії), О.Арутюнян, І.Дуднік, А.Лісота, М.Лузан — члени комісії.

Відсутні: О.Ганжук, В.Лебідь, А.Шершнюк — члени комісії.

П  ОРЯДОК ДЕННИЙ  :  
1. Про  затвердження  регламенту  роботи  конкурсної  комісії  з  розгляду

пропозицій  учасників  конкурсу  програм  (проєктів,  заходів)  інститутів
громадянського суспільства “Дієві ініціативи” на 2022 рік (додається).

2. Про  визначення  інститутів  громадянського  суспільства  (далі  —  ІГС),
пропозиції яких допускаються до участі у конкурсі.

3. Оцінка  конкурсних  пропозицій  щодо  відповідності  пріоритетним
завданням конкурсу та Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в
місті  Кропивницькому  на  2020-2022 роки  “Діалог”,  реалізації  проєктів  на
території міста Кропивницького та селища міського типу Нове.

4. Різне.
Голосування за порядок денний: “за” — 7, “проти” — 0, “утримались” — 0.

І. СЛУХАЛИ:
1. О.Колюку,  секретаря  міської  ради,  про  процедуру  проведення  першого

етапу конкурсу.
2. О.Горбенко,  начальника  відділу  комунікацій  з  громадськістю,  про

затвердження  регламенту  роботи  конкурсної  комісії,  критерії  оцінювання
конкурсних пропозицій.
ВИСТУПИЛИ:

Заслухано  пояснення  членів  комісії  щодо  наявності  обставин,  які  можуть
перешкодити неупередженому виконанню їх обов'язків через конфлікт інтересів.

1. О.Арутюнян, яка заявила, що вона одночасно є членом конкурсної комісії
та  керівником  інституту  громадянського  суспільства,  а  саме  Центру  розвитку
національних культур  “Єдина  родина”,  які подали  заяву  для  участі  у  конкурсі
програм  (проєктів,  заходів)  інститутів  громадянського  суспільства  “Дієві
ініціативи” на 2022 рік.

2. О.Колюка,  який  запропонував  припинити  повноваження  члена  комісії
О. Арутюнян до моменту визначення переможців конкурсу.
Голосування за пропозицію: “за” — 6, “проти” — 0, “утримались” — 0.
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УХВАЛИЛИ:
1.  Затвердити  регламент  роботи конкурсної  комісії  з  розгляду  пропозицій

учасників  конкурсу  програм  (проєктів,  заходів)  інститутів  громадянського
суспільства “Дієві ініціативи” на 2022 рік, що додається

2. Припинити повноваження члена конкурсної комісії з розгляду пропозицій
учасників  конкурсу  програм  (проєктів,  заходів)  інститутів  громадянського
суспільства “Дієві  ініціативи” на 2022 рік О. Арутюнян до моменту визначення
переможців конкурсу, у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів.

ІІ. СЛУХАЛИ:
1. О.Горбенко, яка зазначила, що до участі у конкурсі подано  5 конкурсних

пропозицій:  “Діалог  —  основа  розвитку  громадянського  суспільства”  від
ГО “Центр  розвитку  національних  культур  “Єдина  родина”;  “Національний
спротив  та  методи  його  втілення”  від  Кіровоградської  обласної  організації
“Товариство  сприяння  обороні  України”;  ”Змінимо  світ  разом”  від
Кіровоградської  обласної  громадської  організації  матерів  дітей-інвалідів  та
інвалідів  “Серце  матері”;  ”Збережи  пам'ять.  Збережи  правду”  від  ГО  “Серця
матерів  та  ветеранів  війни  Кропивницького”;  “Шкільний  бюджет  участі”  від
ГО “Молодіжне об'єднання “Рідне місто”. Конкурсні пропозиції надійшли від ІГС,
що мають юридичну адресу у м. Кропивницкому та зареєстровані за 6 місяців до
дати  оприлюднення  оголошення  про  проведення  конкурсу.  Запропонувала
допустити дані ІГС до участі у конкурсі.
Голосування за пропозицію: “за” — 6, “проти” — 0, “утримались” — 0.
УХВАЛИЛИ:

Допустити ІГС,  що  подали  конкурсні  пропозиції, до  участі  у  міському
конкурсі “Дієві ініціативи” на 2022 рік.

ІІІ. СЛУХАЛИ:
1. О.Колюку,  який  зазначив,  що  на  першому  етапі  конкурсу  потрібно

визначитись, чи відповідають надані проєкти пріоритетним завданням конкурсу та
напрямкам  Програми  сприяння  розвитку  громадянського  суспільства  в  місті
Кропивницькому на 2020-2022 роки “Діалог”, чи реалізуються на території міста
Кропивницького. Власний внесок ІГС у фінасування проєктів перевищує 15% від
загального кошторису (таблиця оцінки конкурсних пропозицій щодо відповідності
пріоритетним завданням конкурсу додається).

ВИСТУПИЛИ:
1. О.Горбенко,  яка  зазначила,  що  проєкт  “Змінимо  світ  разом”,  поданий

Кіровоградською обласною громадською організацією матерів дітей-інвалідів та
інвалідів “Серце матері” в цілому відповідає напрямкам програми, проте один із
запланованих  заходів  передбачає  виїзд  до  м. Світловодська,  що  не  відповідає
умовам  проведення  конкурсу.  Заходи  повинні  проходити  на  території  міста
Кропивницького, так як проєкти фінансуються з бюджету Кропивницької міської
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територіальної громади.
Запропонувала  рекомендувати  ІГС  внести  зміни  у  зазначений  пункт

конкурсної пропозиції у частині зміни місця проведення заходу або виключити
його з проєкту.

2. А.Лісота,  який звернув увагу,  що реалізація проєкту “Шкільний бюджет
участі міста”, поданий громадською організацією “Молодіжне об’єднання “Рідне
місто”, може звестися до фінансування одного навчального закладу.

3. І.Дуднік,  яка  звернула  увагу,  що  у  рамках  проєкту  “Шкільний  бюджет
участі міста” може проводитися просвітницька робота, розроблятися Положення,
але потрібно уникнути регрантінгу.  Зауважила, що  реалізація проєкту протягом
1 року є сумнівною.

4. Л.Лузан  зазначив,  що  проєкт  “Шкільний  бюджет  участі  міста”  не
відповідає  пріоритетним  завданням  конкурсу  і  розрахований  на  фінансування
одного навчального закладу.

5. О.Горбенко відмітила, що вищезазначений проєкт відповідає пріоритетним
завданням  конкурсу  в  частині  проведення  заходів,  що  спрямовані  на
популяризацію одного із інструментів участі — Громадського бюджету.

6. О.Колюка  запропонував  рекомендувати  громадській  організації
“Молодіжне об’єднання “Рідне місто” внести зміни до проєкту, а саме виключити
пункт,  яким  передбачено  фінансування  переможців  Шкільного  громадського
бюджету.

Голосування за пропозицію: “за” — 6, “проти” — 0, “утримались” — 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Допустити до відкритого захисту усі ІГС, що подали конкурсні пропозиції.
2. Рекомендувати  Кіровоградській  обласній  громадській  організації  матерів

дітей-інвалідів та інвалідів “Серце матері” внести зміни до конкурсної пропозиції
у  частині  зміни  місця  проведення  заходу,  громадській  організації  “Молодіжне
об’єднання “Рідне місто” внести зміни до проєкту, щоб уникнути регрантінгу.

Голова комісії  Олег КОЛЮКА

Заступник голови комісії    Оксана ГОРБЕНКО

Секретар комісії      Анна ШЕНКЕВИЧ

Член комісії    Олена АРУТЮНЯН

Член комісії      Інга ДУДНІК

Член комісії    Леонід ЛУЗАН

Член комісії Андрій ЛІСОТА


