
 1 

Протокол  

засідання конкурсної комісії з оцінки проектів, поданих громадським 

організаціями на отримання муніципального гранту 

 

 

14.03.2019 року                                                       м. Коростень  

 

Присутні: Вигівський В.В., Ясинецький О.А., Бабська Г.С., Капітанчук О.А., 

Боровков В.В., Білошицький О.П., Лазаренко В.В.   

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про конкурс соціальних проектів для отримання муніципального 

гранту в 2019 році.  

2. Обговорення та презентація проектів за участі представників 

громадських організацій (керівників проектів). 

3. Оцінювання проектів.  

4. Підведення підсумків та оголошення результатів конкурсу. 

 

1. Про конкурс соціальних проектів для отримання муніципального гранту 

в 2019 році. 

СЛУХАЛИ: Вигівський В.В. повідомив, що на засідання відсутні два та 

присутні 7 членів комісії, кворум дотримано. 

Довів до відома присутніх, що міський конкурс соціальних проектів серед 

неприбуткових громадських організацій міста проводиться в рамках виконання 

заходів загальноміської програми по реалізації Стратегічного плану розвитку 

міста Коростеня на 2017-2019 роки. Нагадав, що метою конкурсу є підтримка 

суспільно-корисної діяльності неприбуткових громадських організацій міста, 

спрямованих на вирішення або пом’якшення соціальних проблем міста. 

Поінформував про зміни, які були внесені до Положення про конкурс рішенням 

сесії від 20.12.2018 року за № 1326, а також про пріоритетні напрямки реалізації 

проектів в 2019 році, затверджені рішення виконкому від 06.02.2019 року за 

№36. Наголосив на процедурі заявлення конфлікту інтересів. 

Оголошення про конкурс розміщено в газеті «Іскоростень», на офіційній 

сторінці міста Коростень та в соціальній мережі Фейсбук 09.02.2019 року.  

Станом на 11.03.2019 року до управління економіки подані:  

- Молодіжною громадською організацією «Молодіжна міська рада» проекти 

«Бібліотека суспільного простору», «Фестиваль старовинної культури 

«Княжий спадок», «Дитячий майданчик на околиці»; 

- Всеукраїнською громадською організацією інвалідів «Українське товариство 

глухих» проект «Соціально психологічна реабілітація осіб з інвалідністю»; 

- Громадською організацією «Агенція регіонального розвитку» проект 

«Самоврядування в активній громаді (громадянська освіта мешканців 

міста)». 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома та допустити до презентації всі заявлені 

проекти.  

 

2. Обговорення та презентація проектів за участі представників 

громадських організацій (керівників проектів). 

 

ВИСТУПИЛИ: Білошицький О.П. заявив про конфлікт інтересів, так як є 

керівником МГО «Молодіжна міська рада», тому не братиме участі в 

обговоренні та оцінюванні поданих ним проектів. 

Боровков В.В. заявив про конфлікт інтересів, так як є керівником ГО «Агенція 

регіонального розвитку», тому не братиме участі в обговоренні та оцінюванні 

поданих ним проектів. 

Вигівський В.В. заявив про конфлікт інтересів, так як є членом наглядової 

ради ГО «Агенція регіонального розвитку», тому не братиме участі в 

обговоренні та оцінюванні проектів, поданих даною ГО. 

 

СЛУХАЛИ: Коржук С.М. про проект «Бібліотека суспільного простору».  

ВИСТУПИЛИ: Вигівський В.В. із зауваженням щодо необхідності 

доопрацювання проекту в частині зазначення більш конкретних термінів 

проведення заходів та кількісних характеристик результативності проекту. 

 

СЛУХАЛИ: Бондарчука Р.В. про проект «Фестиваль старовинної культури 

«Княжий спадок». 

 

СЛУХАЛИ: Білошицького О.П. про проект «Дитячий майданчик на 

околиці». 

ВИСТУПИЛИ: Капітанчук О.А., Боровков В.В., Ясинецький О.А. 

зауважили на небезпечності місця, обраного для розташування майданчика,  та 

виразили сумнів щодо безпеки та надійності заявленого обладнання. 

 

СЛУХАЛИ: Яненко В.І. про проект «Соціально психологічна реабілітація осіб 

з інвалідністю». 

ВИСТУПИЛИ: Вигівський В.В. зазначив, що в проекті не чітко розписано та 

обґрунтовано фінансування заходів, пояснивши, що щороку з міського 

бюджету виділяється певна сума коштів на заходи, що проводяться 

Коростенською ТО ЖОО ВГОІ «УТОГ», тому видатки в рамках даного 

конкурсу можуть бути дублюванням бюджетної підтримки.  

 

СЛУХАЛИ: Боровкова В.В. про проект «Самоврядування в активній громаді 

(громадянська освіта мешканців міста)». 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома та почати оцінювання проектів. 
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3. Оцінювання проектів, підведення  підсумків та оголошення результатів 

конкурсу.  

СЛУХАЛИ: Вигівський В.В. зауважив присутнім, що порівнюватись буде 

загальний середній бал по кожному проекту.   

СЛУХАЛИ: Бабська Г.С. повідомила про результати оцінювання проектів 

членами Конкурсної комісії:  

- «Бібліотека суспільного простору» – 41,5 балів; 

- «Фестиваль старовинної культури «Княжий спадок» – 62,2 балів;  

- «Дитячий майданчик на околиці» – 38,3 балів; 

- «Соціально психологічна реабілітація осіб з інвалідністю – 32,9 балів; 

- «Самоврядування в активній громаді (громадянська освіта мешканців 

міста)» – 58,6 балів. 

Оціночні бланки членів комісії та загальна відомість додаються. 

  

ВИРІШИЛИ: 

1. Визначити переможцями міського конкурсу соціальних проектів серед 

неприбуткових громадських організацій міста в 2019 році: 

- МГО  «Молодіжна міська рада» проект «Фестиваль старовинної 

культури «Княжий спадок» та проект «Бібліотека суспільного 

простору»; 

- ГО «Агенція регіонального розвитку» проект «Самоврядування в 

активній громаді (громадянська освіта мешканців міста)». 

2. МГО «Молодіжна міська рада» в проекті «Бібліотека суспільного 

простору» зазначити більш конкретні терміни проведення заходів та 

кількісні характеристики результативності проекту. Доопрацьований 

проект надати голові конкурсної комісії Вигівському В.В. не пізніше  

22 березня 2019 року. 

3.  Управлінню економіки: 

2.1. укласти договір на проведення фінансування проектів, які визнані 

переможцями; 

2.2. розмістити інформацію про результати конкурсу в місцевих ЗМІ. 

  

 

 

 

Голова комісії                     В. В. Вигівський   

 

 

Секретар комісії                                                          Г. С. Бабська  


