
 

 

 

 

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

П Р О Т О К О Л 

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. 

 

20 листопада 2019 року м. Полтава № 3 

 

Головувала: Пилипенко В. М. директор Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації, 

голова конкурсної комісії. 

   Присутні члени комісії: 

 
Варченко 

Юрій Миколайович 

перший заступник директора департаменту – начальник 

управління з питань внутрішньої політики Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, заступник голови конкурсної комісії; 

Отич 

Олександр Анатолійович 

заступник начальника управління - начальник відділу 

комунікацій з громадськими об’єднаннями управління з 

питань внутрішньої політики Департаменту, секретар 

комісії; 

Гудзенко 

Андрій Андрійович  

 

член Громадської ради при Полтавській 

облдержадміністрації, голова постійної комісії з питань 

соціального захисту населення, голова Полтавської 

обласної профспілкової організації профспілки працівників 

соціальної сфери України; 

Дербеньов 

Олександр Володимирович 

заступник голови Громадської ради при Полтавській 

облдержадміністрації, член Полтавського регіонального 

відділення УСПП; 

Кужик 

Ігор Ярославович 

директор Товариства з обмеженою відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Інформаційно-рекламне телебачення - 

Полтава"; 

Лаптєв 

Дмитро Анатолійович 

 

член Громадської ради при Полтавській 

облдержадміністрації, голова постійної комісії з питань 

духовності, культури та національностей, Єпископ 

Релігійного управління Полтавського обласного об’єднання 

Християнських церков «Світло життя»; 

Павлій  

Юрій Олександрович 

голова постійної комісії з питань освіти, науки, молоді, 

спорту та туризму Громадської ради при Полтавській 

облдержадміністрації, заступник президента Полтавської 

обласної молодіжної громадської організації гірського 
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клубу ”ІРБІС”; 

Панченко 

Наталія Василівна   

заступник голови Громадської ради при Полтавській 

облдержадміністрації, член громадської організації 

"Творчий центр "Етос";   

Снітко 

Олена Костянтинівна  

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. 

Відсутні:   

Бєгун 

Людмила Михайлівна  

головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичної 

роботи та видавничої справи управління інформації 

Департаменту;  

Грузін  

Тетяна Євгеніївна 

виконавчий директор Асоціації «Асоціація розвитку 

сільської місцевості Полтавщини»; 

Ханко 

Анатолій Миколайович 

 

заступник голови Полтавської обласної ради. 

 

Порядок денний: 

1. Про результати третього етапу  розгляду конкурсних пропозицій та 

відкритого захисту конкурсних пропозицій, які допущені до участі у другому 

етапі конкурсу проектів, розроблених громадськими об’єднаннями, для 

виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка з обласного 

бюджету у 2020 році. 

 

І. Слухали: Пилипенко В.М., яка зазначила, що на минулому засіданні 

конкурсна комісія оцінила  26 конкурсних проектів. Відповідно до пункту 18 

Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, 

заходів),розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 

(реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049,  «Конкурсна комісія 

на своєму засіданні підсумовує результати оцінки конкурсних пропозицій, 

складає рейтинг конкурсних пропозицій. Рейтинг конкурсних пропозицій 

впорядковується за балами від більшого до меншого. 

Конкурсна комісія на своєму засіданні визначила прохідний бал – 13. У разі 

встановлення прохідного балу до рейтингу конкурсних пропозицій 

включаються конкурсні пропозиції, що набрали суму балів, яка дорівнює 

прохідному балу або перевищує його. 

Для оголошення результату підрахунку кількості балів, відданих за 

конкурсні пропозиції, надала слово секретарю комісії О.А.Отичу. 

Виступив: Отич О.А., секретар конкурсної комісії Департаменту, який 

повідомив про результати конкурсного оцінювання: 

 

Реєстрацій-

ний  № 

проекту 

Назва громадської 

організації, творчої 

спілки, що подала 

конкурсну пропозицію 

Назва програми (проекту, 

заходу) 

Загаль

на 

сума  

балів  

Серед

ній 

бал 
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7 ГО «Полтавський центр 

сім’ї «Родинний дім» 

Дарити добро легко! 

218  16,77  

25 Диканська районна 

екологічна дитяча 

громадська організація 

«Зелене серце»  

Підвищення рівня 

екологічної обізнаності та 

проведення заходів з 

охорони довкілля 

215  16,54  

27 ГО «Братерство учасників 

АТО Полтавщини» 

Наочна агітація військової 

частини 3052 Національній 

гвардії України 
214  16,46  

14 ГО «Спілка вдів та дітей 

учасників бойових дій 

«Птаха» 

Життя триває… 

213  16,38  

21 Полтавський обласний 

осередок Всеукраїнської 

організації інвалідів 

«Союз організацій 

інвалідів України»  

Артспорт 

212  16,31  

11 ГО «Сім’ї загиблих 

учасників бойових дій 

Полтавщини» 

Єдина родина Полтавщини 

209  16,08  

5 ГО «Організація громади 

«Удай» 

Етно-фестиваль 

«BANDURA-NET» 208  16,00  

10 Благодійна організація 

«Зернятко» 

Корекційно - розвиткові 

заняття для дітей з РАС 207  15,92  

24 ГО «Нова Полтава» «Майстерня Fest» 
199  15,31  

9 Благодійна організація 

«Зернятко» 

Розповсюдження 

інформації про аутизм 195  15,00  

6 БО «Благодійний фонд 

«Вектор Плюс» 

Ресурсна кімната 

(Облаштування ресурсної 

кімнати та медіатеки для 

дітей з особливими 

освітніми потребами)  

188  14,46  

19 Благодійна організація 

«Фонд регіонального та 

місцевого розвитку 

«Синергія» 

Проект підтримки розвитку 

інклюзивної освіти «Школа 

для всіх» 
180  15,00  

1 ГО «Суфія» Всеобласний культурний 

захід «Міжнародний день 

корінних народів світу» 

170  13,08  

12 Асоціація «Підтримки 

об’єднань співвласників 

будинків» 

ОСББ як ефективна форма 

організації відповідальних 

українців 
168  12,92  

23 Громадська організація 

«Простір Свідомості» 

Фестиваль бойових 

мистецтв «Вшанування 

пам'яті Захара Ялова» 
168  12,92  

22 Громадська організація 

«Простір Свідомості» 

Фольклорно-етнографічний 

фестиваль #К0ZАЦЬКІ 

Р0ZВАГИ 
167  12,85  
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20 ГО «Полтавський центр 

сім’ї «Родинний дім» 

Наша історія в подіях, 

постатях, костюмах, 

мистецтві 

166  12,77  

26 ГО «Полтавський центр 

сім’ї «Родинний дім» 

Туристичні бренди 

Полтавської області 164  12,62  

28 ГО «Білоцерківське 

відродження» 

Медіаграмотна місія: 

навчаємо молодь мислити 

критично 

162  12,46  

8 ГО «Зміни можливі!» Ні-поліетилену! 
160  12,31  

18 Благодійна організація 

«Фонд регіонального та 

місцевого розвитку 

«Синергія» 

Проект налагодження 

взаємодії між 

громадськістю та органами 

місцевого самоврядування в 

необ’єднаних громадах 

Полтавської області 

«Децентралізація: Знай 

більше!» 

155  12,92  

13 Полтавська обласна 

громадська організація 

«Аналітичний центр 

«Бюро економічних та 

соціальних досліджень» 

Полтавський гурт: оцінка 

взаємодії територій 

Полтавщини з 

громадськістю 

153  11,77  

17 Громадська спілка 

«Об'єднання соціальних 

підприємств України» 

Сприяння розвитку 

соціального 

підприємництва в громадах 

Полтавської області 

148  11,38  

16 Громадська спілка 

«Об'єднання соціальних 

підприємств України» 

Популяризація соціального 

підприємництва в 

Полтавській області 
140  10,77  

3 ГО «Суфія» Міжнаціональний 

фестиваль до міжнародного 

дня толерантності 

137  10,54  

2 ГО «Суфія» Всеобласний щорічний 

культурний захід «Маулід» 131  10,08  

 

Відтак переможцями конкурсу проектів визнано 13 (тринадцять) 

конкурсних проектів, які отримали середній бал 13 і вище: 

 

Реєстрацій-

ний  № 

проекту 

Назва громадської 

організації, творчої 

спілки, що подала 

конкурсну пропозицію 

Назва програми  

(проекту, заходу) 

Загаль-

на сума  

балів  

Серед-

ній 

бал 

7 ГО «Полтавський центр 

сім’ї «Родинний дім» 

Дарити добро легко! 

218  16,77  

25 Диканська районна 

екологічна дитяча 

громадська організація 

«Зелене серце»  

Підвищення рівня 

екологічної обізнаності та 

проведення заходів з 

охорони довкілля 

215  16,54  
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27 ГО «Братерство учасників 

АТО Полтавщини» 

Наочна агітація військової 

частини 3052 

Національній гвардії 

України 

214  16,46  

14 ГО «Спілка вдів та дітей 

учасників бойових дій 

«Птаха» 

Життя триває… 

213  16,38  

21 Полтавський обласний 

осередок Всеукраїнської 

організації інвалідів 

«Союз організацій 

інвалідів України»  

Артспорт 

212  16,31  

11 ГО «Сім’ї загиблих 

учасників бойових дій 

Полтавщини» 

Єдина родина 

Полтавщини 209  16,08  

5 ГО «Організація громади 

«Удай» 

Етно-фестиваль 

«BANDURA-NET» 208  16,00  

10 Благодійна організація 

«Зернятко» 

Корекційно - розвиткові 

заняття для дітей з РАС 207  15,92  

24 ГО «Нова Полтава» «Майстерня Fest» 
199  15,31  

9 Благодійна організація 

«Зернятко» 

Розповсюдження 

інформації про аутизм 195  15,00  

6 БО «Благодійний фонд 

«Вектор Плюс» 

Ресурсна кімната 

(ОБЛАШТУВАННЯ 

РЕСУРСНОЇ КІМНАТИ 

ТА МЕДІАТЕКИ ДЛЯ 

ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ)  

188  14,46  

19 Благодійна організація 

«Фонд регіонального та 

місцевого розвитку 

«Синергія» 

Проект підтримки 

розвитку інклюзивної 

освіти «Школа для всіх» 
180  15,00  

1 ГО «Суфія» Всеобласний культурний 

захід «Міжнародний день 

корінних народів світу» 

170  13,08  

 

Виступила: Пилипенко В.М., яка запропонувала інформацію секретаря 

комісії Отича О.А. взяти до відома, затвердити результати оцінювання 

конкурсних пропозицій та відкритого захисту конкурсних пропозицій, які 

допущені до участі у третьому етапі конкурсу проектів, розроблених 

громадськими об’єднананнями, для виконання (реалізації) яких надаватиметься 

фінансова підтримка з обласного бюджету  у 2020 році, а також визнати 

переможцями конкурсу 13 (тринадцять) конкурсних пропозицій, які набрали 

середній бал 13 і вище. 

Вирішили:  

1). Інформацію секретаря комісії Отича О.А. взяти до відома. 
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2). Затвердити результати оцінювання конкурсних пропозицій та 

відкритого захисту конкурсних пропозицій, які допущені до участі у третьому 

етапі конкурсу проектів, розроблених громадськими об’єднананнями, для 

виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка з обласного 

бюджету  у 2020 році. 

3. Визнати переможцями конкурсу проектів з визначення програм  

(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, на 

виконання (реалізацію) яких надаватиметься фінансова підтримка з обласного 

бюджету в 2020 році, такі конкурсні пропозиції: 

 

Реєстрацій-

ний  № 

проекту 

Назва програми (проекту, 

заходу) 

Назва громадської організації, 

творчої спілки, що подала 

конкурсну пропозицію 

7 Дарити добро легко! ГО «Полтавський центр сім’ї 

«Родинний дім» 

25 Підвищення рівня 

екологічної обізнаності та 

проведення заходів з 

охорони довкілля 

Диканська районна екологічна 

дитяча громадська організація 

«Зелене серце»  

27 Наочна агітація військової 

частини 3052 Національній 

гвардії України 

ГО «Братерство учасників АТО 

Полтавщини» 

14 Життя триває… ГО «Спілка вдів та дітей 

учасників бойових дій «Птаха» 

21 Артспорт Полтавський обласний осередок 

Всеукраїнської організації 

інвалідів «Союз організацій 

інвалідів України»  

11 Єдина родина Полтавщини ГО «Сім’ї загиблих учасників 

бойових дій Полтавщини» 

5 Етно-фестиваль 

«BANDURA-NET» 

ГО «Організація громади «Удай» 

10 Корекційно - розвиткові 

заняття для дітей з РАС 

Благодійна організація 

«Зернятко» 

24 «Майстерня Fest» ГО «Нова Полтава» 

9 Розповсюдження інформації 

про аутизм 

Благодійна організація 

«Зернятко» 

6 Ресурсна кімната 

(Облаштування ресурсної 

кімнати та медіатеки для 

дітей з особливими 

освітніми потребами)  

БО «Благодійний фонд «Вектор 

Плюс» 
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19 Проект підтримки розвитку 

інклюзивної освіти «Школа 

для всіх» 

Благодійна організація «Фонд 

регіонального та місцевого 

розвитку «Синергія» 

1 Всеобласний культурний 

захід «Міжнародний день 

корінних народів світу» 

ГО «Суфія» 

 

Голосували: за -10, проти – 0, утрималися – 0. 

 

Пилипенко В.М.  

 

_______________________ 

Варченко Ю.М.  

 

_______________________ 

Отич О.А.  

 

_______________________ 

Гудзенко А.А.  

 

_______________________ 

Дербеньов О.В.  

 

_______________________ 

Кужик І.Я.  

 

_______________________ 

Лаптєв Д.А.  

  

_______________________ 

Павлій  Ю.О.  

 

_______________________ 

Панченко Н.В. 

  

_______________________ 

Снітко О.К. 

  

_______________________ 

 


