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Протокол  

засідання конкурсної комісії з оцінки проєктів, поданих громадським 

організаціями на отримання муніципального гранту 

 

 

16.04.2021 року                                                       м. Коростень  

 

Присутні: Вигівський В.В., Ясинецький О.А., Чудаківська Т.В., 

Синицький О.П, Лазаренко В.В., Ковальчук В.А., Головійчук О.С. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про конкурс соціальних проєктів для отримання муніципального 

гранту в 2021 році.  

2. Обговорення та презентація проєктів за участі представників 

громадських організацій (керівників проєктів). 

3. Оцінювання проєктів.  

4. Підведення підсумків та оголошення результатів конкурсу. 

 

1. Про конкурс соціальних проєктів для отримання муніципального гранту 

в 2021 році. 

СЛУХАЛИ: Вигівський В.В. зачитав присутнім склад конкурсної комісії по 

оцінці проєктів та повідомив, що на засіданні відсутні 2 присутні 7 членів 

комісії, кворум дотримано. Довів до відома присутніх, що міський конкурс 

соціальних проєктів серед неприбуткових громадських організацій міста 

проводиться в рамках виконання заходів загальноміської програми по реалізації 

Стратегічного плану розвитку міста Коростеня на 2020-2024 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 пріоритетні напрямки реалізації 

проєктів в 2020 році, затверджені рішення виконкому від 17.02.2021 року за 

№122. 

Чудаківська Т.В. наголосила, що новостворені громадські організації також 

можуть приймати участь в даному конкурсі. 

Вигівський В.В. повідомив, що оголошення про конкурс розміщено в газеті 

«Іскоростень», на офіційній сторінці міста Коростень та в соціальній мережі 

Фейсбук 26.02.2020 року. Станом на 31.03.2020 року до управління економіки 

подано 5 проєктів. Проінформував, що фінансування 1 проєкту переможця 

складає 50,0 тис.грн., максимальна кількість переможців – 3 проєкти.  

Чудаківська Т.В. ознайомила присутніх з поданими проєктами:  

- громадською організацією «Коростенська футбольна школа» проєкт 

«Музей коростенського футболу»; 

- громадською організацією «Відродження та захист Полісся» проєкт 

«Клуб Січових Стрільців»; 

- громадською організацією «Баскетбольний клуб «Коростень» проєкт 

«Молодіжний простір KOROSTEN»; 
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- громадською організацією «Власний вимір» проєкт «Фестиваль 

старовинної культури «Княжий спадок»; 

- громадською організацією «Кора Хаб» проєкт «Вуличний простір». 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Допустити до презентації всі заявлені проєкти.  

 

2. Обговорення та презентація проєктів за участі представників 

громадських організацій (керівників проєктів). 

 

СЛУХАЛИ: Гресь О.П. про проєкт «Музей коростенського футболу». 

СЛУХАЛИ: Волівецький М.А. про проєкт «Клуб Січових Стрільців». 

СЛУХАЛИ: Степанюк-Головач М.О. про проєкт «Молодіжний простір 

KOROSTEN». 

СЛУХАЛИ: Бондарчук Р.В. про проєкт «Фестиваль старовинної культури 

«Княжий спадок». 

СЛУХАЛИ: Вишневський Д.О. про проєкт «Вуличний простір». 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома та почати оцінювання проєктів. 

 

3. Оцінювання проєктів, підведення  підсумків та оголошення результатів 

конкурсу.  

СЛУХАЛИ: Чудаківська Т.В. поінформувала присутнім, що порівнюватись 

буде загальний середній бал кожного із членів комісії по кожному проєкту.   

СЛУХАЛИ: Вигівський В.В. зачитав про результати оцінювання проєктів 

членами Конкурсної комісії. Рейтинг проектів виглядає наступним чином: 

 
Рейтинг 

проєкту 

Назва проєкту Громадська  

організація 

Фінансування   

з міського 

бюджету, грн. 

Загальний 

бюджет 

проєкту, грн 

Загальний  

середній 

бал 

1 Клуб Січових 

Стрільців 

 

Відродження 

та захист 

Полісся 

50 000,00 75 000,00 86 

2 Фестиваль 

старовинної 

культури «Княжий 

спадок». 

 

Власний вимір 50 000,00 80 000,00 70 

3 Вуличний простір Кора Хаб 50 000,00 51 400,00 60 

4 Музей 

коростенського 

футболу 

Коростенська 

футбольна 

школа 

50 000,00 50 000,00 43 

5 Молодіжний 

простір 

KOROSTEN 

Баскетбольний 

клуб 

Коростень 

50 000,00 50 000,00 39 
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Відповідно до сформованого рейтингу фінансування з бюджету Коростенської 

громади отримають перші 3 проекти з найбільшою кількістю балів. Оціночні 

бланки членів комісії та загальна відомість додаються. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Визначити переможцями міського конкурсу соціальних проєктів серед 

неприбуткових громадських організацій міста в 2021 році відповідно до 

сформованого рейтингу: 

- ГО «Відродження та захист Полісся» проєкт «Клуб Січових Стрільців» - 

86 балів; 

- ГО «Власний вимір» проєкт «Фестиваль старовинної культури «Княжий 

спадок» - 70 балів. 

- ГО «Кора Хаб» проєкт «Вуличний простір» - 60 балів. 

2. Управлінню економіки: 

2.1 . укласти договір на проведення фінансування проєктів, які визнані 

переможцями; 

2.2 . розмістити інформацію про результати конкурсу в місцевих ЗМІ. 

  

 

 

Голова комісії                     В.В. ВИГІВСЬКИЙ   

 

 

Секретар комісії                                                          Т.В. ЧУДАКІВСЬКА  


