
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
 

Заступник Міністра оборони України з питань 

європейської інтеграції, голова конкурсної 

комісії з розгляду проектів, розроблених 

всеукраїнськими громадськими об’єднаннями 

та творчими спілками, для реалізації яких 

надається фінансова підтримка у 2016 році 
 

І.ДОЛГОВ 

 
 

ПРОТОКОЛ  № 1 
 

засідання конкурсної комісії з розгляду проектів,  

розроблених всеукраїнськими громадськими об’єднаннями та творчими 

спілками, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2016 році 

від 05 липня 2016 року 
 

м. Київ                             Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України  
 

ПРИСУТНІ: Долгов І.О., полковник Садовський М.С., Сергієнко О.О.(з 

делегованими повноваженнями та правом голосу), Гордієнко А.В., 

Заражевський  С.І. Іонова О.В., Корецька   Л.В., Крутій В.І.,  Ляхович М.П., 

Окушко Т.К., Палій В.М., Подобєд П.К., полковник Рудік С.М.,      

Шатківська О.П. 
 

ГОЛОВУЮЧИЙ НА ЗАСІДАННІ: заступник Міністра оборони України з 

питань європейської інтеграції, голова конкурсної комісії з розгляду проектів, 

розроблених всеукраїнськими громадськими об’єднаннями та творчими 

спілками, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2016 році (далі 

– конкурсна комісія) Долгов І.О. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Затвердження регламенту роботи конкурсної комісії.  
   

2. Вивчення та встановлення відповідності визначеним вимогам до 
учасників конкурсу та до поданих ними конкурсних пропозицій. 

 

3. Індивідуальне оцінювання конкурсних пропозицій щодо відповідності 

запланованих заходів визначеним пріоритетним завданням та 

загальнодержавному рівню реалізації проектів, прийняття рішення щодо їх 

участі у відкритому захисті. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 14 

                             проти – 0 

                             утримались – 0 
 

І. СЛУХАЛИ: Сергієнка О.О. (з делегованими повноваженнями та правом 

голосу секретаря конкурсної комісії) щодо пропозицій до регламенту роботи 

конкурсної комісії.  
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ВИСТУПИЛИ: Іонова О.В, яка запропонувала внести до регламенту роботи 

конкурсної комісії норму, за якою член конкурсної комісії, відсутній на 

засіданні з поважних причин, може письмово делегувати свої повноваження 

іншим особам без права голосування. 
 

ВИРІШИЛИ: Заслухавши доповідь Сергієнка О.О. (з делегованими 
повноваженнями та правом голосу секретаря конкурсної комісії)  щодо 
регламенту роботи конкурсної комісії та відповідно до 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 (у редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 16 березня 2016 р. № 194) затвердити такий регламент роботи 
конкурсної комісії: 

 

членам конкурсної комісії здійснювати свої повноваження на 
громадських засадах; 

 

перед початком розгляду конкурсних пропозицій зобов’язати членів 
конкурсної комісії повідомляти про конфлікт інтересів та надавати пояснення 
щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ними 
обов’язків; 

 

засідання конкурсної комісії проводити у міру потреби, про що 

повідомляти учасникам засідання не пізніше ніж за три робочих дні до його 

проведення шляхом надсилання відповідного листа електронною поштою. 
 

захист конкурсних пропозицій проводити відкрито у присутності 

представників громадськості та засобів масової інформації як спостерігачів; 
 

засідання конкурсної комісії вважати правоможним, якщо на ньому 

присутні не менше двох третин складу конкурсної комісії; 
 

рішення конкурсної комісії приймати більшістю голосів членів комісії, 

присутніх на засіданні, шляхом відкритого голосування. За умови рівного 

розподілу голосів вирішальним вважати голос голови конкурсної комісії; 
 

 

усі рішення, прийняті конкурсною комісією, зазначати в протоколі, 

Протокол засіданні конкурсної комісії підписувати усім присутніми на 

засіданні членам конкурсної комісії. У разі відсутності підпису члена 

конкурсної комісії у протоколі проти його прізвища зазначати причину 

відсутності підпису. Непідписання або відмова від підписання протоколу 

окремими членами конкурсної комісії не може мати правових наслідків для 

дійсності протоколу. У разі своєї незгоди із результатами конкурсу, 

зафіксованими у протоколі, члену комісії підписувати протокол із приміткою 

“З окремою думкою”. Окрему думку викладати в письмовій формі та 

обов’язково додавати до протоколу. Рішення конкурсної комісії розміщувати 

протягом трьох робочих днів на офіційному веб сайті Міністерства оборони 

України; 
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учасникові конкурсу на його вимогу видавати не пізніше наступного 

робочого дня з дня надходження такої вимоги копію протоколу засідання 

конкурсної комісії, засвідчену секретарем конкурсної комісії; 
 

 

у разі потреби приймати рішення про проведення перевірки 
достовірності інформації, зазначеної у конкурсній пропозиції.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 13 

                             проти – 0 

                             утримались – 1 
 

ІІ. СЛУХАЛИ: Сергієнка О.О. (з делегованими повноваженнями та правом 
голосу секретаря конкурсної комісії) щодо загальної характеристики 
інститутів громадянського суспільства та поданих ними конкурсних 
пропозицій, їх відповідності визначеним вимогам. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Інформацію секретаря конкурсної комісії взяти до відома. 
 

2. Встановити, що конкурсні пропозиції, подані на конкурс:  
 

а) Всеукраїнською громадською організацією “Громадський рух “За 
майбутнє”, а саме: 

проект “Всеукраїнські військово-патріотичні збори”;  
проект “Всеукраїнські збори “Снайпер України”; 
проект “Всеукраїнські збори “Літні табори”; 
 

б) Громадською організацією “Братство бойового козацького звичаю 
“Спас” – проект “Всеукраїнська гра спрямована на утвердження патріотизму  
“Козак – Квест” 

відповідають вимогам, встановленим Порядком проведення конкурсу з 
визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 
фінансова підтримка, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (у редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 16 березня 2016 р. № 194) та Міністерством оборони України, як 
організатором конкурсу, та допускаються до участі в конкурсі. 

 

3. Вважати таким, що не відповідає вимогам пунктів 6, 12 Порядку 
проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 
інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких 
надається фінансова підтримка, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (у редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 194) та тексту Оголошення про 
проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених всеукраїнськими 
громадськими об’єднаннями та творчими спілками, для реалізації яких 
надається фінансова підтримка у 2016 році, затвердженого наказом 
Міністерства оборони України від 18.04.2016 № 208, зареєстрованого 
Міністерством юстиції України 13 травня 2016 року за № 717/28847 та не 
допустити до участі в конкурсі проект “Концертний тур музичного фестивалю 
авторської пісні “Пісні, народжені в АТО”, поданий Громадською 
організацією “Всеукраїнська спілка воїнів АТО”. 



 

 

4 

4. Вважати такими що не відповідають вимогам підпункту 3 пункту 7 
Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 
розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 
(реалізації) яких надається фінансова підтримка, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (у редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 194) та тексту 
Оголошення про проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених 
всеукраїнськими громадськими об’єднаннями та творчими спілками, для 
реалізації яких надається фінансова підтримка у 2016 році, затвердженого 
наказом Міністерства оборони України від 18.04.2016 № 208, зареєстрованого 
Міністерством юстиції України 13 травня 2016 року за № 717/28847 та не 
допустити до участі в конкурсі проекти, подані: 

 

а) Всеукраїнською молодіжною громадською організацією 
“Студентська республіка”, а саме: 

проект “Громадянський форум “Модернізація системи військово-
патріотичного виховання”; 

проект “Новий старт. Стратегія – 2050 для України. Аспект безпеки”; 
 

б) Громадською організацією “Центр української пісні “Народна 
філармонія” – проект “Мандрівний фестиваль українського кіно і пісні 
“Молода душа України”  
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9 

                             проти – 0 

                             утримались – 5 
 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Сергієнка О.О. (з делегованими повноваженнями та правом 

голосу секретаря конкурсної комісії) щодо порядку індивідуального 

оцінювання конкурсних пропозицій щодо відповідності запланованих заходів 

визначеним пріоритетним завданням та загальнодержавному рівню реалізації 

проектів та прийняття рішення щодо їх участі у відкритому захисті. 
 

Здійснено процедуру індивідуального оцінювання конкурсних 
пропозицій щодо відповідності запланованих заходів визначеним 
пріоритетним завданням та загальнодержавному рівню реалізації проектів, 
шляхом заповнення кожним членом комісії листів індивідуальної оцінки 
конкурсних пропозицій. 

 

ВИСТУПИЛИ: Подобєд П.К., який запропонував продовжити прийом 
конкурсних пропозицій до 11 липня 2016 року, а також надати можливість 
учасникам конкурсу оновити документи, видані територіальними органами 
ДФС; 
 

Ляхович М.П., який запропонував наступне засідання конкурсної комісії 
провести 14 липня 2016 року, де розглянути додатково подані конкурсні 
пропозиції та провести відкритий захист усіх поданих конкурсних пропозицій. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

1. Затвердити індивідуальні оцінки конкурсних пропозицій щодо 
відповідності запланованих заходів визначеним пріоритетним завданням та 
загальнодержавному рівню реалізації проектів (листи оцінювання додаються). 

 

2. Продовжити прийом конкурсних пропозицій до 11 липня 2016 року. 
 

3. Наступне засідання конкурсної комісії провести 14 липня 2016 
року, на якому розглянути додатково подані конкурсні пропозиції та провести 
відкритий захист усіх поданих конкурсних пропозицій. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 14 

                             проти – 0 

                             утримались – 0 

 
Заступник голови 
конкурсної комісії             
полковник 
 

 
 
М.С.САДОВСЬКИЙ 
 

Секретар конкурсної 
комісії 
                  

 
О.О.СЕРГІЄНКО 
 

Члени конкурсної 
комісії:                  

      

      відрядження               Б.К.БАЛЬБУЗА                      
 

          відпустка                  Л.П.ВОЛОСЮК 
                     

 А.В.ГОРДІЄНКО 
 

 С.І.ЗАРАЖЕВСЬКИЙ 
 

 О.В.ІОНОВА 
 

       відрядження               І.В.КІШКА             
          

 Л.В.КОРЕЦЬКА    
 

 В.І. КРУТІЙ  
 

        відрядження               В.О.КУПРІЙ                          
 

 М.П.ЛЯХОВИЧ  
 

 Т.К.ОКУШКО  
 

 В.М.ПАЛІЙ 
 

 П.К.ПОДОБЄД   
 

        відрядження               Ю.С.ПУСТОВІЙ                   
 

полковник С.М.РУДІК  
 

 О.П.ШАТКІВСЬКА  
 

 




