
 

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  № 2 
 

засідання конкурсної комісії з розгляду проектів,  

розроблених всеукраїнськими громадськими об’єднаннями та творчими 

спілками, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2016 році 

від 14 липня 2016 року 
 

м. Київ                             Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України  
 

ПРИСУТНІ: Долгов І.О., полковник Садовський М.С., Щербінін О.М., 

Гордієнко А.В., Заражевський  С.І. Іонова О.В., Корецька   Л.В., Крутій В.І.,  

Купрій В.О., Окушко Т.К., Подобєд П.К., Пустовій Ю.С., полковник 

Рудік С.М., Шатківська О.П. 

У засіданні беруть участь представники інститутів громадянського 

суспільства, засобів масової інформації та фахівці структурних підрозділів 

Міністерства оборони України як спостерігачі.  
 

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. Вивчення та встановлення відповідності визначеним вимогам до 
учасників конкурсу та до додатково поданих (оновлених) ними конкурсних 
пропозицій. 

    Доповідач Сергієнко О.О. начальник відділу Департаменту соціальної 

та гуманітарної політики Міністерства оборони України 

 

2. Індивідуальне   оцінювання   поданих   додатково   (оновлених) 
конкурсних пропозицій щодо відповідності запланованих заходів визначеним 
пріоритетним завданням та загальнодержавному рівню реалізації проектів.  

 

3. Прийняття рішення щодо участі поданих конкурсних пропозицій у 
відкритому захисті. 

     Проведення відкритого захисту. 
 

4. Індивідуальне оцінювання шляхом проставляння балів від 0 до 5 

конкурсних пропозицій за встановленими п.17 Порядку критеріями, 

складання рейтингу конкурсних пропозицій, прийняття рішення про 
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визначення переможців та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової 

підтримки для виконання кожного проекту. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 13 

                             проти – 0 

                             утримались – 1 

 

 
І. СЛУХАЛИ: Сергієнка О.О. начальника відділу Департаменту соціальної та 
гуманітарної політики Міністерства оборони України щодо загальної 
характеристики інститутів громадянського суспільства та додатково поданих 
(оновлених) ними конкурсних пропозицій. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 

1. Інформацію начальника відділу Департаменту соціальної та 
гуманітарної політики Міністерства оборони України щодо загальної 
характеристики інститутів громадянського суспільства та додатково поданих 
(оновлених) ними конкурсних пропозицій взяти до відома. 

 

2. Встановити, що конкурсні пропозиції, подані (оновлені) протягом 
встановленого додаткового часу на конкурс:  

 

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” 

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 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 
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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 Молодіжною організацією 
“Пласт – Національна Скаутська Організація України”, а саме: 

проект “Клич Лицарів – комплекс вишкільних заходів для розвитку 
особистості захисника Вітчизни”; 

проект “Всеукраїнський військово-патріотичний табір “Легіон 19”. 
 

ВИСТУПИЛИ: Крутій В.І., Пустовій Ю.С, Долгов І.О. 
 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –  12 

                             проти –  1 

                             утримались –  1 

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Сергієнка О.О. 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. 
 

ВИРІШИЛИ:  
 

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

  
 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Сергієнка О.О., який довів узагальнені результати 
індивідуального оцінювання конкурсних пропозицій щодо відповідності 
запланованих заходів визначеним пріоритетним завданням та 
загальнодержавному рівню реалізації проектів, проведеного 5 та 14 липня 
2016 року.  
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Затвердити узагальнені індивідуальні оцінки конкурсних пропозицій 
щодо відповідності запланованих заходів визначеним пріоритетним завданням 
та загальнодержавному рівню реалізації проектів, проведеного 5 та 14 липня 
2016 року (Додаток 1). 

 

2. Допустити до відкритого захисту подані на конкурс інститутами 
громадянського суспільства проекти: 
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Реєстр. 
№, 

дата подання 
Найменування проекту 

Яким інститутом 
громадянського 

суспільства 
подано 

Результати голосування 

за проти утрим. 

1 
29.06.2016 

Всеукраїнські військово-
патріотичні збори (ВПЗ) 

Всеукраїнська 
громадська 
організація 

“Громадський 
рух “За 

майбутнє” 

11 3 - 

2 
29.06.2016 

Всеукраїнські збори 
“Снайпер України” 

12 2 - 

3 
29.06.2016 

Всеукраїнські збори “Літні 
табори” 

9 2 3 

4 
30.06.16 

Громадянський форум 
“Модернізація системи 
військово-патріотичного 
виховання” 

Всеукраїнська 
молодіжна 
громадська 
організація 

“Студентська 
республіка” 

12 2 0 

5 
30.06.2016 

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

11 3 0 

6 
30.06.2016 

Всеукраїнська гра, 
спрямована на утвердження 
патріотизму  “Козак – Квест” 

Громадська 
організація 
“Братство 
бойового 

козацького 
звичаю “Спас” 

12 1 1 

8 
02.07.2016 

 

Мандрівний фестиваль 
українського кіно і пісні 
“Молода душа України” 

Громадська 
організація 

“Центр 
української пісні 

“Народна 
філармонія” 

8 5 1 

 
Здійснено процедуру відкритого захисту керівниками (уповноваженими 

представниками) інститутів громадянського суспільства конкурсних 
пропозицій, поданих на конкурс та допущених до відкритого захисту. 
 

 

VІ. СЛУХАЛИ: Сергієнка О.О. щодо порядку проведення індивідуального 

оцінювання шляхом проставляння балів від 0 до 5 конкурсних пропозицій за 

встановленими п.17 Порядку критеріями, складання рейтингу конкурсних 

пропозицій, прийняття рішення про визначення переможців та обсягів 

бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання кожного 

проекту. 
 

Здійснено процедуру індивідуального оцінювання шляхом проставляння 

балів від 0 до 5 конкурсних пропозицій за встановленими п.17 Порядку 

критеріями, складання рейтингу конкурсних пропозицій. 

 

ВИСТУПИЛИ: Садовський М.С., який довів результати індивідуального 

оцінювання конкурсних пропозицій шляхом проставляння балів та складений 

на його основі рейтинг конкурсних пропозицій, а також запропонував їх 

затвердити. 
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Виходячи із зазначеного рейтингу запропонував визнати проекти      

№№ 8, 4 та 1 переможцями конкурсу, з якими будуть укладені договори про 

реалізацію проекту. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Затвердити результати індивідуального оцінювання конкурсних 

пропозицій шляхом проставляння балів (листи оцінювання додаються) та 

складений на його основі рейтинг конкурсних пропозицій (Додаток 2). 
 

2. На підставі рейтингу конкурсних пропозицій та в межах 

передбаченого обсягу фінансування визначити переможцями конкурсу такі 

інститути громадянського суспільства, з якими будуть укладені договори про 

реалізацію проекту: 

 

Інститут громадянського 
суспільства  

Найменування 
поданого проекту  

Рейтингове 
місце/сума 

балів 

Очікуване 
фінансування від 

Міністерства 
оборони України  

(грн.) 
Громадська організація 
“Центр української пісні 
“Народна філармонія” 

Проект № 8 
“Мандрівний 

фестиваль 
українського кіно і 
пісні “Молода душа 

України” 
 

1 
(55,55) 

88 950 

Всеукраїнська молодіжна 
громадська організація 
“Студентська республіка” 

Проект № 4 
“Громадянський 

форум 
“Модернізація 

системи військово-
патріотичного 

виховання” 
 

2 
(51,75) 

153 635 

Всеукраїнська громадська 
організація “Громадський рух 
“За майбутнє” 

Всеукраїнські 
військово-патріотичні 

збори 
 

3 
(49,45) 

107 415 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 14 

                             проти – 0 

                             утримались – 0 

 
Заступник голови 
конкурсної комісії             
полковник 
 

 
 
М.С.САДОВСЬКИЙ 
 

Секретар конкурсної 
комісії 
                  

 
О.М.ЩЕРБІНІН 
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Члени конкурсної 
комісії:                  

      

      відсутній                    Б.К.БАЛЬБУЗА                      
 

          відпустка                  Л.П.ВОЛОСЮК 
                     

 А.В.ГОРДІЄНКО 
 

 С.І.ЗАРАЖЕВСЬКИЙ 
 

 О.В.ІОНОВА 
 

       відсутній                     І.В.КІШКА             
          

 Л.В.КОРЕЦЬКА    
 

 В.І. КРУТІЙ  
 

                                            В.О.КУПРІЙ                          
 

 відсутній                      М.П.ЛЯХОВИЧ  
 

 Т.К.ОКУШКО  
 

 відсутній                      В.М.ПАЛІЙ 
 

 П.К.ПОДОБЄД   
 

                                            Ю.С.ПУСТОВІЙ                   
 

полковник С.М.РУДІК  
 

 О.П.ШАТКІВСЬКА  
 

 

 




