ПРОТОКОЛ № 2
засідання конкурсної комісії з розгляду пропозицій учасників конкурсу
програм (проєктів, заходів) інститутів громадянського суспільства
“Дієві ініціативи” на 2022 рік
Дата та час проведення: 02.07.2021, 14.00
Місце: каб. 126 міської ради
Присутні:
О.Колюка (голова комісії), О.Горбенко (заступник голови комісії), А.Шенкевич (секретар
комісії), А.Шершнюк, О.Ганжук, Л.Лузан, В.Лебідь, А.Лісота — члени комісії.
Відсутні: І.Дуднік — член комісії.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Відкритий захист конкурсних пропозицій.
2. Оцінювання конкурсних пропозицій за результатами розгляду (форма згідно з
додатком 2).
3. Різне.
Голосування за порядок денний: “за” — 8, “проти” — 0, “утримались” — 0.
І. СЛУХАЛИ:
О.Колюку, який зазначив, що на попередньому засіданні конкурсна комісія
розглянула конкурсні проєкти, які надійшли від ГО та ухвалила рішення про допущення
всіх учасників до відкритого захисту. Нагадав критерії оцінювання конкурсних
пропозицій.
ВИСТУПИЛИ:
О.Горбенко, яка запропонувала визначити, відповідно до регламенту, мінімальний
прохідний бал конкурсної пропозиції на 2022 рік.
Пропозиція: середня оцінка усіх членів комісії повинна бути не менше 15 балів
(максимальна 25).
Л.Лузан запропонував середню оцінку усіх членів комісії 17 балів.
Голосування за пропозицію середньої оцінки не менше 15 балів: “за” — 7, “проти” — 1,
“утримались” — 0.
СЛУХАЛИ:
1. І.Колпак (громадська організація “Серця матерів та ветеранів війни
Кропивницького”), яка представила проєкт “Збережи пам’ять. Збережи правду”.
Пропозиції за результатами обговорення:
з метою збору інформації для видання збірки про загиблих в зоні проведення АТО
жителів Кропивницького, рекомендовано зв’язатися з авторами видання “Книга пам’яті
полеглих за Україну”, отримати дозвіл на використання інформації.
2. М.Малухіну (Кіровоградська обласна громадська організація матерів дітейінвалідів та інвалідів “Серце матері”), яка представила проєкт “Змінимо світ разом”.
Пропозиції та зауваження за результатами обговорення:
розділити учасників, які будуть залучені до реалізації проєкту, за віковими групами.
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Автори проєкту “Змінимо світ разом”, врахувавши рекомендації конкурсної комісії,
перенесли проведення заходів у м. Кропивницький.
3. Я.Вечірко (громадська організація “Молодіжне об’єднання “Рідне місто”), яка
представила проєкт “Шкільний бюджет участі міста”.
Пропозиції та зауваження за результатами обговорення:
проєкт частково відповідає пріоритетним завданням і цілям конкурсу і
розрахований на фінансування освітніх закладів, реалізація проєкту протягом 1 року є
сумнівною. Звернутися до управління освіти Кропивницької міської ради з пропозицією
розглянути можливість реалізації даного проєкту.
4. О.Полячка (громадська організація Центр розвитку національних культур “Єдина
родина”), який представив проєкт “Діалог — основа розвитку громадянського
суспільства”.
Пропозиції та зауваження за результатами обговорення:
залучати до реалізації проєкту усі національно-культурні товариства.
Зауважено, що триває розгляд питання щодо перейменування площі Дружби
народів, при проведенні заходів розглянути можливість встановлення стендів в іншому
місці (за необхідністю).
5. І.Усачову (обласна громадська організація “Товариство сприяння обороні
України”), яка представила проєкт “Національний спротив та методи його втілення”.
Пропозиції за результатами обговорення:
реалізація проєкту потребує ретельної підготовки, учасниками заходів може бути
молодь зі спеціальною підготовкою.
ІІ. Оцінювання конкурсних пропозицій за результатами розгляду (форма згідно з
додатком 2).
Індивідуальні оціночні листи членів конкурсної комісії, результати оцінок всіх
конкурсних пропозицій зберігаються у відділі комунікацій з громадськістю.
Голова комісії
Заступник голови комісії
Секретар комісії

Олег КОЛЮКА
Оксана ГОРБЕНКО
Анна ШЕНКЕВИЧ

Член комісії

Артем ШЕРШНЮК

Член комісії

Олена ГАНЖУК

Член комісії

Леонід ЛУЗАН

Член комісії

Андрій ЛІСОТА

Член комісії

Валерій ЛЕБІДЬ

