
 1 

Протокол  

засідання конкурсної комісії з оцінки проєктів, поданих громадським 

організаціями на отримання муніципального гранту 

 

 

18.06.2020 року                                                       м. Коростень  

 

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

Міхалєва О.А., Капітанчук О.А., Лазаренко В.В. , Білошицький О.П. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про конкурс соціальних проєктів для отримання муніципального 

гранту в 2020 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 2020 році. 

СЛУХАЛИ: Ясинецький О.А. повідомив, що на засіданні відсутній один 

присутні 8 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 

зміни, які були внесені до Положення про конкурс рішенням сесії від 

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

проєктів в 2020 році, затверджені рішення виконкому від 05.02.2020 року за 

№41. 

Чудаківська Т.В. наголосила на процедурі заявлення конфлікту інтересів. 

Ясинецький О.А. повідомив, що оголошення про конкурс розміщено в газеті 

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

Фейсбук 08.02.2020 року. Станом на 10.03.2020 року до управління економіки 

подано 8 проєктів. Проінформував, що в зв’язку епідемічною ситуацією 

пов'язаною з COVID-19 та неможливість проведення масових заходів, ГО 

«Власний вимір» звернулась з проханням заміни проєкту «Фестиваль 

старовинної культури «Княжий спадок» на «Фотогалерея просто неба «Погляд 

у минуле». Запропонував членам комісії розглянути та проголосувати за 

допущення ГО «Власний вимір» з новим проєктом для участі в конкурсі 

наголосивши, що термін подачі документів не дотримано. 

Ознайомив присутніх з поданими проєктами:  
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- Коростенською міською громадською організацією «Жіноча рада», 

проєкти «Соціальний start-up або айті - «Турбота», «Центр реабілітації 

для родин з особливого статусу «Посмішка», «Територія дозвілля»; 

- громадською організацією «Коростень в твоїх руках» проєкт 

«Еко-патруль»; 

- громадською організацією «Коростенська міськрайонна організація 

«ХАТІКО» проєкт «Стерилізація, вакцинація від сказу та паспортизація 

домашніх безпородних собак (сук)»; 

- громадською організацією «Відродження та захист Полісся» проєкт 

«Стрілковий клуб Коростеня» 

- громадською організацією «Коростенське об’єднання інвалідів «Сила 

духу» проєкт «Доступний спорт для «особливих» людей»; 

- громадською організацією «Власний вимір» проєкт «Фотогалерея 

просто неба «Погляд у минуле». 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Допустити ГО «Власний вимір» з новим проєктом «Фотогалерея просто 

неба «Погляд у минуле» для участі в конкурсі.  

3. Допустити до презентації всі заявлені проєкти.  

 

2. Обговорення та презентація проєктів за участі представників 

громадських організацій (керівників проєктів). 

 

СЛУХАЛИ: Маєвська Т.М. про проєкт «Соціальний start-up або айті - 

«Турбота». 

ВИСТУПИЛИ: Вигівський В.В. із зауваженням щодо необхідності перегляду 

кошторисної вартості обладнання. Дзига О.О.  запропонував подати проєкт 

рішення на сесію міської ради щодо передачі вживаної комп’ютерної техніки, 

за наявності її на балансі виконавчого комітету Коростенської міської ради, до 

ЦБС філії №2. 

 

СЛУХАЛИ: Тимошенко М.В. про проєкт «Еко-патруль». 

ВИСТУПИЛИ: Капітанчук О.А., Вигівський В.В. зазначили, що в проєкті не 

чітко прописано кількість людей, які будуть залучені до патрулювання вулиць 

та з якою періодичністю на місяць. Білошицький О.П. розповів про нову 

діючу програму «Відкрите місто» та зазначив, що задачі та функції проєкту 

можуть дублюватися з програмою «Відкрите місто». 

 

СЛУХАЛИ: Геращенко О.О. про проєкт «Центр реабілітації для родин з 

особливого статусу «Посмішка». 

ВИСТУПИЛИ: Лазаренко В.В. зауважила, що мета проєкту дублює функції 

вже створеного на базі ДНЗ №22 підліткового клубу, соціальних служб та 

інклюзивного центру. 
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СЛУХАЛИ: Бондарчук О.І. про проєкт «Територія дозвілля». 

ВИСТУПИЛИ: Вигівський В.В. зауважив щодо пріоритетності проєкту в 

даному конкурсі. 

 

СЛУХАЛИ: Дідківський Л.М. про проєкт «Стерилізація, вакцинація від сказу 

та паспортизація домашніх безпородних собак (сук)». 

ВИСТУПИЛИ: Вигівський В.В. зауважив, що проєкт не вирішує соціальну 

задачу в місті, а спрямований на допомогу малозабезпеченим людям, які не 

мають можливості проводити стерилізацію собак за власні кошти. 

 

СЛУХАЛИ: Волівецький М.А. про проєкт «Стрілковий клуб Коростеня». 

ВИСТУПИЛИ: Вигівський В.В., Ясинецький О.А. із зауваженням щодо 

орендованого приміщення. Запропонували розглянути інші варіанти оренди для 

проведення навчальних заходів зі стрільби з лука. Запропонували для 

розміщення стрілецького клубу наступні об’єкти: літній майданчик в парку 

«Древлянський», НВК школа-гімназія №2 ім. В. Сингаївського та 

Коростенський міський ліцей. 

 

СЛУХАЛИ: Палєха О.Ю. про проєкт «Доступний спорт для «особливих» 

людей». 

ВИСТУПИЛИ: Вигівський В.В. звернувся із пропозицією до представника 

будинку культури УВП УТОС надати гарантійного листа про співпрацю з 

громадською організацією «Коростенське об’єднання інвалідів «Сила духу». 

 

СЛУХАЛИ: Бондарчук Р.В. про проєкт «Фотогалерея просто неба «Погляд у 

минуле». 

ВИСТУПИЛИ: Вигівський В.В. уточнив щодо місця розміщення фотогалереї 

на центральній площі міста. 

 

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 по кожному проєкту.   

СЛУХАЛИ: Ясинецького О.А. повідомив про результати оцінювання 

проєктів членами Конкурсної комісії:  

- «Соціальний start-up або айті - «Турбота» - 28,2 балів; 

- «Еко-патруль» - 38,5 балів; 

- «Центр реабілітації для родин з особливого статусу «Посмішка» - 

43,7 балів; 

- «Територія дозвілля» - 30,1 балів; 

-  «Стерилізація, вакцинація від сказу та паспортизація домашніх 

безпородних собак (сук)» - 36,5 балів; 

- «Стрілковий клуб Коростеня» - 57,8 балів; 
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- «Доступний спорт для «особливих» людей» - 57,6 балів; 

- «Фотогалерея просто неба «Погляд у минуле» - 51,0 балів. 

 

Оціночні бланки членів комісії та загальна відомість додаються. 

  

ВИРІШИЛИ: 

1. Визначити переможцями міського конкурсу соціальних проєктів серед 

неприбуткових громадських організацій міста в 2020 році: 

- ГО «Відродження та захист Полісся» проєкт «Стрілковий клуб 

Коростеня»; 

- ГО «Коростенське об’єднання інвалідів «Сила духу» проєкт «Доступний 

спорт для «особливих» людей»; 

- ГО «Власний вимір» проєкт «Фотогалерея просто неба «Погляд у 

минуле». 

2. Переможцям конкурсу переглянути термін реалізації проєкту та 

повідомити управлінню економіки.  

3. Управлінню економіки: 

3.1 . укласти договір на проведення фінансування проєктів, які визнані 

переможцями; 

3.2 . розмістити інформацію про результати конкурсу в місцевих ЗМІ. 

  

 

Голова комісії                     В.В. ВИГІВСЬКИЙ   

 

 

Секретар комісії                                                          Т.В. ЧУДАКІВСЬКА  


