ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПРОТОКОЛ
засідання конкурсної комісії Департаменту інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації для розгляду конкурсних
пропозицій та проведення моніторингу виконання (реалізації) програм
(проектів, заходів) інститутів громадянського суспільства, для виконання
(реалізації) яких надаватиметься підтримка за рахунок коштів
обласного бюджету в 2020 році.
15 листопада 2019 року
Головувала:

м. Полтава

Пилипенко В. М.

№2

директор Департаменту інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації,
голова конкурсної комісії.

Присутні члени комісії:
Пилипенко
Вікторія Миколаївна
Варченко
Юрій Миколайович
Отич
Олександр Анатолійович
Бєгун
Людмила Михайлівна
Гудзенко
Андрій Андрійович

Грузін
Тетяна Євгеніївна
Дербеньов
Олександр Володимирович
Кужик
Ігор Ярославович
Лаптєв
Дмитро Анатолійович

директор Департаменту інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, голова
конкурсної комісії;
перший заступник директора департаменту – начальник
управління з питань внутрішньої політики Департаменту
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації, заступник голови конкурсної комісії;
заступник начальника управління - начальник відділу
комунікацій з громадськими об’єднаннями управління з
питань внутрішньої політики Департаменту, секретар
комісії;
головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичної
роботи та видавничої справи управління інформації
Департаменту;
член Громадської ради при Полтавській
облдержадміністрації, голова постійної комісії з питань
соціального захисту населення, голова Полтавської
обласної профспілкової організації профспілки працівників
соціальної сфери України;
виконавчий директор Асоціації «Асоціація розвитку
сільської місцевості Полтавщини»;
заступник голови Громадської ради при Полтавській
облдержадміністрації, член Полтавського регіонального
відділення УСПП;
директор Товариства з обмеженою відповідальністю
"Телерадіокомпанія "Інформаційно-рекламне телебачення Полтава";
член Громадської ради при Полтавській
облдержадміністрації, голова постійної комісії з питань
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Павлій
Юрій Олександрович

Панченко
Наталія Василівна
Снітко
Олена Костянтинівна

Ханко
Анатолій Миколайович

духовності, культури та національностей, Єпископ
Релігійного управління Полтавського обласного об’єднання
Християнських церков «Світло життя»;
голова постійної комісії з питань освіти, науки, молоді,
спорту та туризму Громадської ради при Полтавській
облдержадміністрації, заступник президента Полтавської
обласної молодіжної громадської організації гірського
клубу ”ІРБІС”;
заступник голови Громадської ради при Полтавській
облдержадміністрації, член громадської організації
"Творчий центр "Етос";
начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності,
європейської інтеграції та міжнародної технічної допомоги
управління інвестиційної політики, зовнішньоекономічної
діяльності та міжнародного співробітництва Департаменту
економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій
Полтавської облдержадміністрації;
заступник голови Полтавської обласної ради.

Порядок денний:
1. Щодо з’ясування конфлікту інтересів у членів комісії.
2. Публічний захист конкурсних пропозицій та проектів громадських
організацій.
3. Про визначення дати наступного засідання конкурсної комісії.
І. Слухали: Пилипенко В.М., яка зазначила, що сьогодні відбувається друге
засідання конкурсної комісії Департаменту інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації для розгляду конкурсних
пропозицій та проведення моніторингу виконання (реалізації) програм
(проектів, заходів) інститутів громадянського суспільства, для виконання
(реалізації) яких надаватиметься підтримка за рахунок коштів обласного
бюджету в 2020 році і водночас – відкритий захист конкурсних пропозицій,
поданих на конкурс проектів громадських об’єднань, оголошений
Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.
Дозволяється вести аудіо- та відеозапис засідання. Рішення конкурсної комісії
приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. За умови
рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
Рішення конкурсної комісії розміщуються протягом трьох робочих днів на
офіційному веб-сайті організатора конкурсу.
Учасникові конкурсу на його вимогу видається копія протоколу засідання
конкурсної комісії.
Оголосила про присутність всіх 13-ти членів комісії та запропонувала
затвердити порядок денний засідання комісії.
Ухвалили: порядок денний засідання комісії затвердити.
Голосували: за – 13, проти – 0, утрималися – 0.
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Виступила: Пилипенко В.М., яка запропонувала встановити регламент
проведення засідання:
для інформації щодо запропонованого проекту пропонується надавати до 5-х хвилин; для відповідей на запитання – до 5-и хвилин.
Ухвалили: регламент проведення засідання затвердити.
Голосували: за – 13, проти – 0, утрималися – 0.
Виступила: Пилипенко В.М., яка зазначила, що на розгляд конкурсної комісії
Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації для розгляду конкурсних пропозицій та проведення
моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) інститутів
громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься
підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2020 році, було подано 28
конкурсних пропозицій.
На першому засіданні конкурсної комісії 08.11.2019 вирішено не
допустити до ІІ етапу оцінювання конкурсних пропозицій - відкритого захисту
конкурсних пропозицій такі конкурсні проекти інститутів громадянського
суспільства:
- проект «Проведення маркетингового дослідження з визначення вільних
ринкових ніш і ніш з мінімальним рівнем конкуренції на території Пирятинської
міської ОТГ», поданий ГО «Агенція розвитку Пирятинщини»;
- проект «Від дитячо-юнацької гри до громадянина-патріота», поданий ГО
«Пирятинська районна організація учасників антитерористичної операції
«Учасників бойових дій» як такі, що не відповідають обласному
адміністративно-територіальному рівню реалізації програми (проекту, заходу)
як такі, що не відповідають обласному адміністративно-територіальному рівню
реалізації програми (проекту, заходу), про що авторів конкурсних повідомлено
секретарем комісії О.Отичем засобами телефонного звʼязку та електронною
поштою.
Відтак на засіданні розглядатимуться 26 конкурсних пропозицій, які
допущені до відкритого захисту попереднім рішенням комісії. Всі
представники конкурсантів присутні.
Запропонувала встановити прохідний бал на рівні 13 балів - визначену
конкурсною комісією мінімальну суму балів, яку конкурсна пропозиція
повинна отримати на третьому етапі конкурсу для включення її до рейтингу
конкурсних пропозицій, на підставі якого визначаються переможці конкурсу.
Ухвалили: встановити прохідний бал на рівні 13 балів.
Голосували: за – 13, проти – 0, утрималися – 0.
Слухали: Пилипенко В.М., яка запропонувала членам конкурсної комісії
з’ясувати відсутність чи наявність конфлікту інтересів.
Виступив: Варченко Ю.М., який заявив про конфлікт інтересів стосовно
Благодійної організації «Фонд регіонального та місцевого розвитку «Синергія»,
одним
із засновників він був раніше, проте згодом вийшов з числа
співзасновників.
Ухвалили:
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1. Відзначити наявність конфлікту інтересів у Варченка Ю.М. стосовно
Благодійної організації «Фонд регіонального та місцевого розвитку «Синергія».
2. Голоси Варченка Ю.М. під час оцінювання конкурсних пропозицій стосовно
конкурсних пропозицій, поданих Благодійною організацією «Фонд
регіонального та місцевого розвитку «Синергія», не враховувати. Відповідно
внести корективи у формулу розрахунку середнього балу.
3. Розпочати відкритий захист конкурсних пропозицій.
Голосували: за – 13, проти – 0, утрималися – 0.
ІІ. Слухали: Пилипенко В.М., яка зазначила, що Регламент роботи конкурсної
комісії, ухвалений комісією на своєму першому засіданні та підготовлений на
підставі постанови КМУ від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження
Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів),
розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання
(реалізації) яких надається фінансова підтримка» передбачає, що на другому і
третьому етапі конкурсу проводиться відкритий захист конкурсних пропозицій
та їх оцінювання. Рішення конкурсної комісії про проведення відкритого
захисту оприлюднюється на власному веб-сайті організатора конкурсу.
Представники громадськості та засобів масової інформації мають право бути
присутніми під час відкритого захисту як спостерігачі. Захист конкурсної
пропозиції здійснює керівник або уповноважений представник учасника
конкурсу. Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють шляхом
проставлення балів від 0 до 5 конкурсні пропозиції за визначеними постановою
критеріями.
Індивідуальні оціночні листи членів конкурсної комісії та результати
оцінки всіх конкурсних пропозицій додаються до протоколу засідання
конкурсної комісії. Конкурсна комісія на своєму засіданні підсумовує
результати оцінки конкурсних пропозицій, складає рейтинг конкурсних
пропозицій. Рейтинг конкурсних пропозицій впорядковується за балами від
більшого до меншого. Рейтинг конкурсних пропозицій оприлюднюється на вебсайті організатора конкурсу. Рішення конкурсної комісії про результати оцінки
конкурсних пропозицій може бути оскаржене учасником конкурсу у тижневий
строк шляхом надсилання відповідного повідомлення організаторові конкурсу,
а в разі незгоди з рішенням організатора конкурсу - в установленому порядку.
Запропонувала розпочати відкритий захист конкурсних пропозицій та
заслухати представників громадських об’єднань.
Слухали:
Реєстрацій
ний номер
конкурсної
пропозиції

Назва організації

Керівник
організації

Особа, яка
представляє
проект

Назва проекту
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ГО «Суфія»

Баккаєва
Катерина
Василівна

2

ГО «Суфія»

Баккаєва
Катерина
Василівна

3

ГО «Суфія»

Баккаєва
Катерина
Василівна

5

ГО «Організація
громади «Удай»

Лобас Микола
Іванович

6

БО
«Благодійний
фонд «Вектор
Плюс»

Кузовкова Юлія
Василівна

7.

ГО
«Полтавський
центр сім’ї
«Родинний дім»

Сафронова Лідія
Андріївна

8.

ГО «Зміни
можливі!»

Булойчик Олена
Михайлівна

9.

Благодійна
організація
«Зернятко»

Іващенко
Людмила
Миколаївна

10.

Благодійна
організація
«Зернятко»

Іващенко
Людмила
Миколаївна

Автомонова Надія Всеобласний
Олександрівна,
культурний захід
член ГО «Суфія» «Міжнародний
день корінних
народів світу»
Автомонова Надія Всеобласний
Олександрівна,
щорічний
член ГО «Суфія» культурний захід
«Маулід»
Автомонова Надія Міжнаціональний
Олександрівна,
фестиваль до
член ГО «Суфія» міжнародного дня
толерантності
Ліщенюк Ольга
Етно-фестиваль
Федорівна,
«BANDURA-NET»
уповноважена по
питанням
фестивалю ГО
«Організація
громади «Удай»
Холоділова Олена Ресурсна кімната
Миколаївна,
(Облаштування
директор
ресурсної кімнати
Пирятинського
та медіатеки для
інклюзивнодітей з особливими
ресурсного
освітніми
центру
потребами)
Сафронова Лідія Дарити добро
Андріївна,
легко!
засновник ГО
«Полтавський
центр сім’ї
«Родинний дім»
Ковальська Інна Ні-поліетилену!
Анатоліївна, член
ГО «Зміни
можливі!»
Іващенко
Розповсюдження
Людмила
інформації про
Миколаївна,
аутизм
голова БО
«Зернятко»
Іващенко
Корекційно Людмила
розвиткові заняття
Миколаївна,
для дітей з РАС
голова БО
«Зернятко»
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ГО «Сім’ї
загиблих
учасників
бойових дій
Полтавщини»

Чепіга Наталія
Василівна

12.

Асоціація
«Підтримки
об’єднань
співвласників
будинків»

Тертишник Олег
Анатолійович

13.

Полтавська
обласна
громадська
організація
«Аналітичний
центр «Бюро
економічних та
соціальних
досліджень»

Штефан Вадим
Григорович

14.

ГО «Спілка вдів
та дітей
учасників
бойових дій
«Птаха»

В’яла-Бойко Олла
Адольфівна

16.

Громадська
спілка
«Об'єднання
соціальних
підприємств
України»

Павленко
Анатолій
Олегович
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Громадська
спілка
«Об'єднання
соціальних
підприємств
України»

Павленко
Анатолій
Олегович

Чепіга Наталія
Василівна, голова
ГО «Сім’ї
загиблих
учасників
бойових дій
Полтавщини»
Тертишник Олег
Анатолійович,
голова Асоціації
«Підтримки
об’єднань
співвласників
будинків»
Донченко
Костянтин
Анатолійович,
експерт
Полтавської
обласної
громадської
організації
«Аналітичний
центр «Бюро
економічних та
соціальних
досліджень»
В’яла-Бойко Олла
Адольфівна,
голова ГО
«Спілка вдів та
дітей учасників
бойових дій
«Птаха»
Павленко
Анатолій
Олегович, голова
громадської
спілки
"Об'єднання
соціальних
підприємств
України"
Павленко
Анатолій
Олегович, голова
громадської
спілки
"Об'єднання
соціальних
підприємств
України"

Єдина родина
Полтавщини

ОСББ як ефективна
форма організації
відповідальних
українців

Полтавський гурт:
оцінка взаємодії
територій
Полтавщини з
громадськістю

Життя триває…

Популяризація
соціального
підприємництва в
Полтавській
області

Сприяння розвитку
соціального
підприємництва в
громадах
Полтавської
області
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Благодійна
організація
«Фонд
регіонального та
місцевого
розвитку
«Синергія»

Балибіна Ірина
Вікторівна

19

Благодійна
організація
«Фонд
регіонального та
місцевого
розвитку
«Синергія»
ГО
«Полтавський
центр сім’ї
«Родинний дім»

Балибіна Ірина
Вікторівна

Полтавський
обласний
осередок
Всеукраїнської
організації
інвалідів «Союз
організацій
інвалідів
України»
Громадська
організація
«Простір
Свідомості»

Чумак Сергій
Андрійович

23

Громадська
організація
«Простір
Свідомості»

Сира Алла
Дмитрівна

24

ГО «Нова
Полтава»

Городчаніна Юлія
Валеріївна

20

21

22

Сафронова Лідія
Андріївна

Сира Алла
Дмитрівна

Балибіна Ірина
Проект
Вікторівна, голова налагодження
БФ «Сінергія»
взаємодії між
громадськістю та
органами місцевого
самоврядування в
необ’єднаних
громадах
Полтавської
області
«Децентралізація:
Знай більше!»
Балибіна Ірина
Проект підтримки
Вікторівна, голова розвитку
БФ «Сінергія»
інклюзивної освіти
«Школа для всіх»

Сафронова Лідія
Андріївна,
Сафронова Лідія
Андріївна,
засновник ГО
«Полтавський
центр сім’ї
«Родинний дім»
Чумак Сергій
Андрійович,
голова
Полтавського
обласного
осередку ВОІ
«Союз організацій
інвалідів
України»
Сира Алла
Дмитрівна, голова
Громадської
організації
«Простір
Свідомості»
Сира Алла
Дмитрівна, голова
Громадської
організації
«Простір
Свідомості»
Городчаніна Юлія
Валеріївна, голова
ГО «Нова
Полтава»

Наша історія в
подіях, постатях,
костюмах,
мистецтві

Артспорт

Фольклорноетнографічний
фестиваль
#К0ZАЦЬКІ
Р0ZВАГИ
Фестиваль бойових
мистецтв
«Вшанування
пам'яті Захара
Ялова»
«Майстерня Fest»
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Диканська
районна
екологічна
дитяча
громадська
організація
«Зелене серце»

Черкаська Ірина
Сергіївна

26

ГО
«Полтавський
центр сім’ї
«Родинний дім»

Сафронова Лідія
Андріївна

27

ГО «Братерство
учасників АТО
Полтавщини»

Турпітько Віталій
Петрович

28

ГО
«Білоцерківське
відродження»

Лук'янець Наталія
Андріївна

Криворучко
Марина
Олександрівна координаторка
проектів ГО
"Зелене серце",
Черкаська Ірина
Сергіївна, голова
Диканської
районної
екологічна дитяча
громадська
організація
«Зелене серце»
Латиш Наталія
Валеріївна, член
ГО «Полтавський
центр сім’ї
«Родинний дім»
заступник
командира в/ч
3052 по роботі з
особовим складом
підполковник
Денисюк Віталій
Васильович
Ісаєв Юрій
Федорович
представник ГО
«Білоцерківське
відродження»

Підвищення рівня
екологічної
обізнаності та
проведення заходів
з охорони довкілля

Туристичні бренди
Полтавської
області
Наочна агітація
військової частини
3052 Національній
гвардії України

Медіаграмотна
місія: навчаємо
молодь мислити
критично

ІІІ. Слухали: Пилипенко В.М., яка запропонувала всі заповнені належним
чином індивідуальні оціночні листи передати секретареві конкурсної комісії
Отичу О.А. для підрахунку голосів та провести наступне засідання конкурсної
комісії 20 листопада 2019 року о 15-й годині в кабінеті 503
облдержадміністрації.
Ухвалили: провести наступне засідання конкурсної комісії 20 листопада 2019
року о 15-й годині в кабінеті 503 облдержадміністрації.
Голосували: за – 13, проти – 0, утрималися – 0.
Пилипенко В.М.

_______________________

Варченко Ю.М.

_______________________

Отич О.А.

_______________________

Бєгун Л.М.

_______________________

Гудзенко А.А.

_______________________
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Грузін Т.Є.

_______________________

Дербеньов О.В.

_______________________

Кужик І.Я.

_______________________

Лаптєв Д.А.

_______________________

Павлій Ю.О.

_______________________

Панченко Н.В.

_______________________

Снітко О.К.

_______________________

Ханко А.М.

_______________________

