
ПРОТОКОЛ № 2
засідання конкурсної комісії з розгляду пропозицій учасників конкурсу

програм (проєктів, заходів) інститутів громадянського суспільства 
“Дієві ініціативи” на 2021 рік

Дата та час проведення: 14.01.2021, 14.00
Місце: каб. 215 міської ради

Присутні:  О.Колюка  (секретар  міської  ради);  О.Горбенко  (заступник  голови
комісії); С.Стешенко (секретар комісії); О.Арутюнян, І.Дуднік, В.Лебідь, А.Лісота,
М.Лузан, А.Шершнюк (члени комісії).

Відсутні: А.Табалов (голова комісії), О.Ганжук (член комісії).

П  ОРЯДОК ДЕННИЙ  :  
1.  Визначення  переможців  конкурсу  та  обсягів  бюджетних  коштів  для

надання  фінансової  підтримки  учасникам конкурсу  програм (проєктів,  заходів)
інститутів громадянського суспільства “Дієві ініціативи” на 2021 рік.
Голосування за пропозицію: “за” — 8, “проти” — 0, “утримались” — 0.

І. СЛУХАЛИ:
О.Колюку, секретаря міської ради, про важливість конструктивної співпраці

міської ради з інститутами громадянського суспільства.

ВИСТУПИЛИ:
О.Горбенко,  заступник  голови  комісії,  яка  повідомила,  що  відповідно  до

рішення міської ради від 22 грудня 2020 року №43 “Про бюджет Кропивницької
міської  територіальної  громади  на  2021 рік”  та  розподілу  витрат  бюджету
Кропивницької міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у
2021 році фінансування Програми сприяння розвитку громадського суспільства в
місті  Кропивницькому  на  2020-2022 роки  “Діалог”  затверджено  у  сумі
205500,00 грн.  У  зв'язку  з  цим,  на  фінансування  конкурсу  програм  (проєктів,
заходів)  інститутів  громадянського  суспільства  “Дієві  ініціативи”  можуть  бути
виділені кошти в сумі 125000,00 грн.

Звернула увагу, що відповідно до рейтингу проєктів, визначеного комісією на
попередньому засіданні, прохідний бал (від 15 до 25 балів) набрали 5 конкурсних
пропозицій (список додається).

О.Колюка, секретар міської ради, який запропонував визначити переможців
конкурсу  відповідно  до  рейтингу  конкурсних  пропозицій  за  результатами
конкурсу “Дієві ініціативи” на 2021 рік

О.Горбенко, заступник голови комісії, яка запропонувала: 
визначити переможцями інститути громадянського суспільства, чиї конкурсні
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пропозиції зайняли перші 3 місця в рейтингу, та надати їм фінансову підтримку в
повному обсязі;

визначити  переможцями  усі  інститути  громадянського  суспільства,  що
набрали  прохідний  бал  та  надати  їм  фінансову  підтримку,  зменшивши  обсяг
фінансування на 40 % (таблиця з розрахунками додається).

О.Арутюнян,  яка  запропонувала  визначити  переможцями  інститути
громадянського  суспільства,  чиї  конкурсні  пропозиції  зайняли  перші  4 місця  в
рейтингу, оскільки між ними невелика різниця у набраних балах.

І.Дуднік,  яка  запропонувала  визначити  переможцями  інститути
громадянського  суспільства,  чиї  конкурсні  пропозиції  набрали  найбільшу
кількість балів (1-3 місце у рейтингу) та виділити бюджетні кошти для надання
фінансової  підтримки в необхідному обсязі,  що дасть змогу якісно реалізувати
проєкти. 

О.Лузан, який зауважив, що зменшення обсягу фінансування не дасть змоги
повноцінно реалізувати проєкти та призведе до втрати довіри до самого конкурсу
як інструменту участі.

О.Горбенко,  заступник  голови  комісії,  яка  зауважила,  що  фінансування  та
реалізація  проєктів  в  повному  обсязі  є  додатковою  мотивацією  для  інститутів
громадянського суспільства брати участь в конкурсі надалі та формує позитивний
імідж конкурсу в громадському середовищі міста.

Голосування  за  пропозицію: визначити  переможцями  конкурсу  інститути
громадянського суспільства, чиї конкурсні пропозиції  зайняли у рейтингу перші
3 місця:

громадську  організацію  “Молодіжна  громадська  організація  КОВО”  з
проєктом “Конкурс вуличних малюнків “КропАрт”;

громадську організацію “Асоціація жінок України “Дія”. Кропивницький” з
проєктом “Жіночі постаті в історії міста Кропивницького”;

Кіровоградську обласну організацію Всеукраїнської  громадської організації
“Асоціація  сприяння  самоорганізації  населення”  з  проєктом  “Інструменти
громадської участі”.
Голосування за пропозицію: “за” — 7, “проти” — 1, “утримались” — 0.

ВИСТУПИЛИ:
О.Горбенко, яка запропонувала провести зустрічі з керівниками проєктів, які

визнані переможцями та обговорити організаційні питання.

О.Арутюнян, яка запропонувала провести публічні презентації реалізованих
конкурсних пропозицій.
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І.Дуднік,  запропонувала  з  метою  обміну  досвідом  долучити  керівників
реалізованих проєктів до заходів з презентації кращих практик співпраці влади та
інститутів громадянського суспільства.

УХВАЛИЛИ:
1.  Визначити переможцями  конкурсу  та  надати  фінансову  підтримку  з

бюджету  Кропивницької  міської  територіальної  громади  інститутам
громадянського суспільства згідно зі списком (додається).

2. Провести робочу зустріч з керівниками проєктів, які визнані переможцями,
забезпечити  уточнення кошторисів проєктів, скласти робочі плани використання
коштів  та  підтвердження  фінансування  проєктів  у  межах  Програми  сприяння
розвитку  громадського  суспільства  в  місті  Кропивницькому  на  2020-2022 роки
“Діалог”

3. Відділу з питань внутрішньої політики забезпечити внесення питання на
розгляд Виконавчого комітету Кропивницької міської ради.

Заступник голови комісії                                                         Оксана ГОРБЕНКО

Секретар комісії                                                                   Світлана СТЕШЕНКО

Член комісії                                                                                Олена АРУТЮНЯН

Член комісії                                                                                             Інга ДУДНІК

Член комісії                                                                                       Валерій ЛЕБІДЬ

Член комісії                                                                                        Андрій ЛІСОТА

Член комісії                                                                                          Леонід ЛУЗАН

Член комісії                                                                                 Артем ШЕРШНЮК



Додаток №1
до протоколу № 2 засідання конкурсної 
комісії з розгляду пропозицій учасників 
конкурсу програм (проєктів, заходів) 
інститутів громадянського суспільства “Дієві 
ініціативи” на 2021 рік (засідання 14.01.2021)

РЕЙТИНГ
конкурсних пропозицій за результатами конкурсу “Дієві ініціативи” на 2021 рік

№ 
з/п

Назва проєкту Всього балів Прохідний
бал

1. Конкурс вуличних малюнків “КропАрт”

Громадська організація “Молодіжна громадська організація Ково”

204 22,6

2. Жіночі постаті в історії міста Кропивницький

Громадська організація “Асоціація жінок України “Дія”. Кропивницький” 

196 21,7

3. Інструменти громадської участі в дії 

Кіровоградська обласна організація Всеукраїнської громадської організації
“Асоціація сприяння самоорганізації населення”

184 20,4

4. АртЕкспо 

Громадська організація “Центральноукраїнська політологічна лабораторія”

173 19,2

5. Секрет активного довголіття 

Громадська організація “Університет третього віку “НАТХНЕННЯ”

135 15

6. Турнір з тактико – спеціальної підготовки “Захисник Вітчизни”

Кіровоградська обласна організація Товариства сприяння обороні України 

130 14,4

_________________________________________________________



Додаток №2
до  протоколу № 2 засідання конкурсної комісії  з
розгляду пропозицій учасників конкурсу програм
(проєктів,  заходів)  інститутів  громадянського
суспільства  “Дієві  ініціативи”  на  2021 рік
(засідання 14.01.2021)

СПИСОК
інститутів громадянського суспільства учасників конкурсу програм (проєктів, заходів) інститутів громадянського

суспільства “Дієві ініціативи” на 2021 рік

Рей-
тинг

Назва ІГС Назва проєкту Напрямок Загальний
бюджет
проєкту

Залучені
кошти

міського
бюджету

(грн)

Суми
рекомендовані до

залучення
конкурсною

комісією (грн)

Кошти, які можна надати
ІГС у разі зменшення
кошторису витрат на
40%, виходячи з суми

120 000,00 грн

1 Громадська організація 
“Молодіжна громадська 
організація КОВО”

Конкурс 
вуличних 
малюнків 
“КропАрт”

Розвиток волонтерського 
руху

39690,00 33150,00 33150,00 19890,00

2 Громадська організація 
“Асоціація жінок України 
“Дія”. Кропивницький”

Жіночі постаті в
історії міста 
Кропивницьког
о

Утвердження національно-
патріотичної ідеї, зміцнення 
духу патріотизму через 
вивчення історії рідного 
краю

65000,00 50000,00 45350,00 (за
умови

зменшення на
4650,00 грн)

27210,00

3 Кіровоградська обласна 
організація Всеукраїнської 
громадської організації 
“Асоціація сприяння 
самоорганізації населення”

Інструменти 
громадської 
участі

Популяризація механізмів 
участі, консолідація 
громадського руху

149760,00 50000,00 45000,00 
(за умови

зменшення на
5000,00)

27000,00



4 Громадська організація 
“Центральноукраїнська 
політологічна лабораторія”

АртЕкспо Підвищення рівня правової 
культури щодо захисту прав 
та свобод громадян

56200,00 46200,00 41200,00 
(за умови

зменшення суми
на харчування на

5000,00)

24720,00

5 Громадська організація 
“Університет третього віку 
“Натхнення”

Секрет 
активного 
довголіття

Розвиток волонтерського 
руху, розвиток патріотизму

56700,00 47700,00 42700,00 25620,00

ВСЬОГО: 367350,00 227050,00 207400,00 124440,00

____________________________________________



Додаток №3
до протоколу № 2 засідання 
конкурсної комісії з розгляду 
пропозицій учасників конкурсу 
програм (проєктів, заходів) 
інститутів громадянського 
суспільства “Дієві ініціативи” на
2021 рік (засідання 14.01.2021)

СПИСОК
інститутів громадянського суспільства, 

які визначені переможцями міського конкурсу програм (проєктів, заходів)
інститутів громадянського суспільства “Дієві ініціативи” на 2021 рік

Рей-
тинг

Назва ІГС Назва проєкту Суми рекомендовані до
залучення конкурсною

комісією (грн)

1 Громадська організація 
“Молодіжна громадська 
організація КОВО”

Конкурс вуличних 
малюнків “КропАрт”

33150,00

2 Громадська організація 
“Асоціація жінок України
“Дія”. Кропивницький”

Жіночі постаті в історії 
міста Кропивницького

45350,00

3 Кіровоградська обласна 
організація 
Всеукраїнської 
громадської організації 
“Асоціація сприяння 
самоорганізації 
населення”

Інструменти 
громадської участі

45000,00

___________________________________


