
ПРОТОКОЛ № 5
засідання конкурсної комісії з розгляду пропозицій учасників конкурсу

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

Дата та час проведення: 29.12.2021, 10.00
Місце: каб. 117 міської ради

Присутні:
О.Колюка (голова  комісії),  О.Горбенко  (заступник  голови  комісії),  А.Шенкевич
(секретар комісії), А.Шершнюк, В.Лебідь, І.Дуднік — члени комісії.

Відсутні: О.Ганжук. А.Лісота, М.Лузан — члени 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 2022 рік .

Голосування за порядок денний: “за” — 6, “проти” — 0, “утримались” — 0.

І. СЛУХАЛИ:
О.Колюку,  голову комісії, про важливість конструктивної співпраці міської

ради з інститутами громадянського суспільства.
Повідомив, що відповідно до рішення міської ради від 16 грудня 2021 року

№1059 “Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік”
та розподілу витрат бюджету Кропивницької міської територіальної громади на
реалізацію  місцевих  програм  у 2022  році  фінансування  Програми  сприяння
розвитку  громадського  суспільства  в  місті  Кропивницькому  на  2020-2022 роки
“Діалог”  затверджено  у  сумі  355500,00 грн.  У  зв'язку  з  цим,  на  фінансування
програм  (проєктів,  заходів)  інститутів  громадянського  суспільства  “Дієві
ініціативи”  можуть  бути  виділені  кошти  в  сумі  200000,00 грн.  Зазначив,  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.

Зауважив,  що  відповідно  до  рейтингу  проєктів,  визначеного  комісією  на
попередньому засіданні, прохідний бал (від 15 до 25 балів) набрали 4 конкурсні
пропозиції (список додається).

Запропонував  визначити  переможців  конкурсу  відповідно  до  рейтингу
конкурсних пропозицій за результатами конкурсу “Дієві ініціативи” на 2022 рік та
профінансувати їх відповідно до пропозицій у повному обсязі (список додається).

ВИСТУПИЛИ:

О.Горбенко, І.Дуднік, які запропонували підтримати пропозицію О.Колюки
та визначити переможцями 4 інститути громадянського суспільства.

Голосування за пропозицію: “за” — 6, “проти” — 0, “утримались” — 0.
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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,  рекомендувати  їм  скласти  робочі  плани використання  коштів  та
надати підтвердження фінансування проєктів за бюджетні кошти тільки у межах
Програми сприяння розвитку громадського суспільства в місті Кропивницькому
на 2020-2022 роки “Діалог”.

3. Відділу  комунікацій  з  громадськістю забезпечити  внесення  питання  на
розгляд Виконавчого комітету Кропивницької міської ради.

Голова комісії Олег КОЛЮКА

Заступник голови комісії    Оксана ГОРБЕНКО

Секретар комісії      Анна ШЕНКЕВИЧ

Член комісії    Артем ШЕРШНЮК

Член комісії      Інга ДУДНІК

Член комісії          Валерій ЛЕБІДЬ


