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26 жовтня 2018 року, 09.00                                                                               м.Запорiжжя

присутн1:
Начальник   управлiння   соцiального   захисту   населення   мiсько.і.   ради    (органiзатор
конкурсуГ Полковнiкова О.Я.
Голова   конкурсно.і.   комiсi.і.   -   Коршакова   Л.В.,   заступник   начальника   управлiння
соцiального захисту населення мiсько.і. ради

Заступник голови конкурсно.і. комiсi.і. - Чехранова О.В., начальник планово-економiчного
вiддiлу управлiння соцiального захисту населення мiсько.і. ради

Секретар   конкурсно.і.   комiсi.і.   -   Рибицька   О.В.,   головний   спецiалiст-юрисконсульт
загального вiддiлу управлiння соцiального захисту населення  мiсько.і. ради
ЧЛеНИ КОНКУРСНО.1. КОМiСi.1.:

Захарченко  В.М.  -  начальник  вiддiлу  бухгалтерського  облiку  та  звiтностi  -  головний
бухгалтер управлiння соцiального захисту населення мiсько.і. ради по Вознесенiвському
району
Лисенко О.В.  - начальник вiддiлу фiнансування програм соцiального захисту населення
управлiння  з  питань  фiнансування  прокрам  соцiального  захисту  населення,  житлово-
комунального  господарства,  транспорту  та  об'€ктiв  бюджету  розвитку  департаменту
фiнансово.і. та бюджетно.і. полiтики мiсько.і. ради
Лоцман С.Л. - депутат Запорiзько.і.  мiсько.і. ради

Руденко  Н.А.  -  начальник  вiддiлу  прийому  громадян  та  мiських  соцiальних  програм
управлiння  соцiального захисту населення мiсько.і. ради
Сiлiн М.М. - депутат Запорiзько.і. мiсько.і. ради

Таран Р.О. -депутат Запорiзько.і. мiсько.і. ради

Черниш  1.В.  -  заступник  директора  департаменту  -  начальник  управлiння  культури
департаменту культури i туризму мiсько.і. ради
Широкова   1.В.   -   заступник   начальника   планово-економiчного   вiддiлу   управлiння
соцiального захисту населення мiсько.і. ради

Юхимчук Л.П. - голова Запорiзького обласного Фонду милосердя i здоров'я
зАпрошЕн1:

БеЗСмеРтний   А.С.-   голова   Заводсько.1.  районно.1.   органiзацi.1.   ветеранiв   Укра.1.нИ
м.Запорiжжя;

Бехов Ю.О.- голова громадсько.і. органiзацi.і. «Шевченкiвська районна органiзацiя
ветеранiв Укра.і.ни»

ВОлобу€в В.1.-   голова Запорiзько.і. мiсько.і. органiзацi.і. iнвалiдiв вiйни та Збройних
сил



Головченко В.М. -голова Спiлки ветеранiв Афганiстану Запорiжжя
Гурська  Н.М.  -  голова  1ромадсько.і.  органiзацi.і.  «Украi.нська  Спiлка  ветеранiв

Афганiстану (во.і.нiв-iнтернацiоналiстiв) Комунарського району»

Заварзiна Л.М.- голова громадсько.і. органiзацi.і. «днiпровська районна органiзацiя
iнвалiдiв вiйни та збройних Сил «Пам'ять»

Зарва    В.М.-     голова  спiлки  ветеранiв  Афганiстану  Шевченкiвського  району,
гОЛОВа Запорiзького мiського об ' €днання Укра.1.нсько.1. СпiлКи ветеранiв Афганiстану

Зу€в О.Н. - голова Заводсько.і. районно.і. органiзацi.і. iнвалiдiв вiйни та Збройних Сил
Укра.і.ни м.Запорiжжя;

1ванова Л.Г.  - голова громадсько.і. органiзацi.і. «Комунарська районна органiзацiя
ветеранiв Укра.і.ни»

Касьянов В.В. - голова громадсько.і. органiзацi.і. iнвалiдiв вiйни, Збройних Сил та
учасникiв бойових дiй Хортицького району м.Запорiжжя

Короленко В.д. -  голова Запорiзько.і. мiсько.і. органiзацi.і. ветеранiв Укра.і.ни

Овдiснко  В.В.  -  голова  громадсько.і.  органiзацi.і.  «Спiлка  iнвалiдiв  i  ветеранiв
Афганiстану» Заводського району м.Запорiжжя

Озарчук О.С. -голова Запорiзько.і. органiзацi.і. ветеранiв вiйни (однополчан)
Подкова   Л.1.   -   голова   громадсько.і.   органiзацi.і.   «Олександрiвська   районна

органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни м.Запорiжжя»

Скороход  С.1.  -  голова громадсько.і.  органiзацi.і.  «Хортицька районна  органiзацiя
ветеранiв Укра.і.ни»

Стаднiк  В.1.  - голова  громадсько.і.  органiзацi.і.  «днiпровська районна органiзацiя
ветеранiв Укра.і.ни м.Запорiжжя»

Товстоновський М.П. - голова кромадсько.і. органiзацi.і. «Спiлка iнвалiдiв, ветеранiв
вiйни та працi» Заводського району м.Запорiжжя

Трофимович 1.й. - голова громадсько.і. органiзацi.і. iнвалiдiв вiйни та Збройних Сил
Олександрiвського району м.Запорiжжя

Фурсiна Л.В. -голова громадсько.і. органiзацi.і. «Вознесенiвська районна органiзацiя
ветеранiв Украi.ни»

Цимбал  С.В.  -  голова  громадсько.і.  органiзацi.і.  iнвалiдiв  вiйни  та  Збройних  Сил
Вознесенiвського району

порядок дЕнний:
1.  Вступне  слово  щодо  Порядку  вiдбору  громадських  органiзацiй  для  надання

фiнансово.і. пiдтримки за рахунок коштiв бюджету мiста.
2. Розгляд конкурсних пропозицiй громадських органiзацiй для надання фiнансово.і.

пiдтримки за рахунок коштiв бюджету мiста на 2019 рiк.
3. Обговорення конкурсних пропозицiй учасникiв конкурсу. Пiдсумок результатiв

конкурсу.
4. Передбачення коштiв для 1ромадських органiзацiй на оплату енергоносi.і.в у 2019

роцi у зв'язку з очiкуваним пiдвищенням тарифiв.

1. СЛУХАЛИ:
Начальника управлiння Полковнiкову О.Я.  щодо надання фiнансово.і. пiдтримки

громадським  об'сднанням  ветеранiв  вiдповiдно  до  Порядку    використання    коштiв,
передбачених в бюджетi мiста на фiнансову пiдтримку громадських об'€днань ветеранiв,

с#



затвердженого  рiшенням  виконавчого  комiтету  Запорiзько.і. мiсько.і. ради  вiд  27.08.2018
N9402.

ЗауваЖила,   Що   члени   Конкурсно.1.  комiсi.1.  з   вiдбору  зобОв'язанi   не  допуСКати
конфлiкту  iнтересiв  пiд  час  розгляду  документiв  вiд  громадських  органiзацiй.  Перед
початком розгjlяду документiв член конкурсно.і. комiсi.і. з вiдбору зобов'язаний повiдомити
про  наявнiсть  конфлiкту  iнтересiв  та  надати  пояснення  щодо  обставин,  якi  можуть
перешкоджати об'сктивному виконанню ним обов'язкiв.

2. СЛУХLАЛИ:
Голiв громадських органiзацiй iнвалiдiв щодо  програм та заходiв наданих на конкурс:

Запорiзька мiська органiзацiя iнвалiдiв вiйни та Збройних Сил
Заводська   районна   органiзацiя   iнвалiдiв   вiйни   та   Збройних   Сил   Укра.і.ни

м.Запорiжжя
Органiзацiя    iнвалiдiв    вiйни    та   Збройних    Сил    Олександрiвського    району

м.Запорiжжя
Громадська  органiзацiя   «днiпровська  районна  органiзацiя   iнвалiдiв   вiйни  та

збройних сил «Пам'ять»
Органiзацiя iнвалiдiв вiйни та Збройних Сил Вознесенiвського району
Громадська  органiзацiя  iнвалiдiв  вiйни,  Збройних  Сил та учасникiв  бойових  дiй

Хортицького району м.Запорiжжя
Голову  Запорiзько.і.  органiзацi.і.  ветеранiв  вiйни  (однополчан)  щодо  програм  та

заходiв наданих на конкурс.
Голову   громадсько.і.   органiзацi.і.   «Спiлка   iнвалiдiв,   ветеранiв   вiйни   та   працi»

Заводського району м.Запорiжжя щодо прокрам та заходiв наданих на конкурс
Голiв  громадських  органiзацiй  ветеранiв  Афганiстану  щодо  програм  та  заходiв

наданих на конкурс:
Запорiзьке мiське об ' сднання Укра.і.нсько.і. Спiлки ветеранiв Афганiстану

Спiлка ветеранiв Афганiстану Запорiжжя
Громадська  органiзацiя  «Спiлка  iнвалiдiв  i  Ветеранiв  Афганiстану  Заводського

району м.Запорiжжя»
Громадська   органiзацiя    «Украi.нська   Спiлка   ветеранiв    Афганiстану    (во.і.нiв-

iнтернацiоналiстiв) Комунарського району»
Спiлка ветеранiв Афганiстану Шевченкiвського району
Голiв  громадських  органiзацiй  ветеранiв  щодо  програм  та  заходiв  наданих  на

конкурс:
Запорiзька мiська органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни
Громадська    органiзацiя    «Заводська   районна    органiзацiя    ветеранiв    Укра.і.ни

м.Запорiжжя»
Громадська  органiзацiя  «Олександрiвська районна  органiзацiя  ветеранiв  Укра.і.ни

м.Запорiжжя»
Громадська органiзацiя «Комунарська районна органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни»
Громадська   органiзацiя   «днiпровська   районна   органiзацiя   ветеранiв   Укра.і.ни

м.Запорiжжя»
Громадська органiзацiя «Вознесенiвська районна органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни»
Громадська органiзацiя «Хортицька районна органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни»
Громадська органiзацiя «Шевченкiвська районна органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни»

3. СЛУХАЛИ:
Коршакову Л.В., яка запропонувала членам комiсi.і. взяти участь у обговореннi конкурсних
пропозицiй  та  проголосувати  по  кожнiй  з  них  щодо  розмiру  та  доцihьностi  наданих
пропозицiй.

j



1)   Запорiзька   мiська   оргqнi_зацiя   iнвалiдiв   вiйни  та   Збройних   Сил     -  розмiр
4 Ё  fJLLLё -фiнансово.і. пiдтримки

Щодо    пuтання,    винесеного    на    голосування,    члени    коніqірсноt    комiсijl
проголосували одноголосно «за».

ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдтримку. Запорiзькiй мiськiй органiзацi.і. iнвалiдiв:g::#шТ::ад::И2oф}±;:::ОуВgо:#"й

4,f  „Z4Lё`

вiйни та Збройних

2)   Заводська   районна   органiзацiя   iнвалiдiв   вiй.ни   та   Збройних   Сил   Укра.і.ни
м.Запорiжжя -розмiр фiнансово.і. пiдтримки

Щодо    пuтання,    винесеного    на    голосування,    члени
проголосували одноголосно «за».

ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдтримку Заводськiй районнiй
вiйни та Збройних Сил Укра.і.ни м.Запорiжжя на 2019 рiк у розмiрi

конкурсно.l    комiсijl

1НВаЛ1д1В

3)   Органiзацiя    iнвалiдiв   вiйни   та   Збройних   Сил   Олександрiвського   району
м.Запорiжжя ~ розмiр фiнансово.і. пiдтримки      4CЛZ4с=, z4#

Щодо    пuтання,    винесеного    на    голосування,    члени '  конкурсно.1    комiсijl
проголосували одноголосно «за».

ВИР1ШИЛИ:  надати фiнансову пiдтримку органiзацi.і. iнвалiдiв вiйни та Збройних
4 с пщ сСил Олександрiвського району м.Запорiжжя на 2019 рiк у розмiрi

1, f пи„

4)   Громадська  органiзацiя  «днiпровська  районна  органiзацiя  iнвалiдiв  вiйни  та
збройних сил «Пам'ять» -розмiр фiнансово.і. пiдтримки  jL7Аzл~ , czдд ,

Щодо    пuтання,    винесеного    на    голосування,    члени    конкур;но.i    комiсiil
проголосували одноголосно «за».

ВИР1ШИЛИ:  надати  фiнансову  пiдтримку  кромадськiй  органiзацi.і.  «днiпровська
рjаЁо#асоz;;і:ація  інвалiдiв  вiйни m збройних  сил  «Пам'ять»  на 2019 pk у розмiрi

5)   Органiзацiя iнвалiдiв вiйни та Збройних Сил Вознесенiвського району ~ розмiр
фiнансово.і. пiдтримки

Щодо    пuтання,    винесеного на    голосування,    члени    конкурсно.t    комiсijl
проголосували одноголосно «за».

ВИР1ШИЛИ:  надати фiнансову пiдтримку
Сил Вознесенiвського району на 2019 рiк у розмiрi

алнiзацi.і. iнвалiдiв вiйни та Збройних

6)   Громадська органiзацiя iнвалiдiв вiйни, Збройних Сил та учасникiв бойових дiй
Хортицького району м.Запорiжжя -розмiр фiнансово.і. пiдтримки 4'7 +t<<лiсг 2+27?,

Щодо    пuтання,    винесеного    на    голосування,    члени    конкурсноii    коhiсйl
проголосували одноголосно «за».

ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдтримку громадськiй органiзацi.і. iнвалiдiв вiйни,
Збройних Сил та учасникiв бойових дiй Хортицького району м.Запорiжжя на 2019 рiк у
рсfзN;Ijі  Н + гrше. q,р н ,

7)  Запорiзька   органiзацiя   ветеранiв   вiйни   (однополчан)   -   розмiр   фiнансово.і.
підтримки гуиL€

Щодо    пuтання,    винесеного    на    голосування,    члени    конкурсно.t    комiсijl
проголосували одноголосно «за».

(одноп:#::ТrаЛ2ИО:];F:ТуИр€;::;]:О,7У#i:И;;=:;ЗШОРiЗЬКйоршiзацiГв"раhввiйш

8)   Громадська органiзацiя «Спiлка iнвалiдiв, ветеранiр вiйни та працi» Заводського
4шfкрL2jг'

J//

району м.Запорiжжя-розмiр фiнансово.і. пiдтримки



Щодо   пuтання,   винесеного   на   голосування,   члени   конкурсно.t   комiЖ
проголосували одноголосно «за».

ВИР1ШИЛИ:    надати   фiнансову   пiдтримку   громадськiй    органiзацi.і.   «Спiлка
iнвалiдiв, ветеранiв вiйни та працi» Заводського району м.Запорiжжя на 2019 рiк у розмiрi

4Uпгушg

Запорiзьке мiське об'сднання Укра.і.нсько.і. Спiлки ветеранiв Афганiстану-розмiр
lJhиL6фiнансово.і. пiдтримки

1Цодо    пuтання,    винесеного    на   голосування, члени    конкурсно.t    комiсijі
проголосували одноголосію «за».

ВИР1ШИЛИ:  надати  фiнансову  пiдтримку  Запорiзькому  мiському  об'€днанню
Укра.і.нсько.і. Спiлки ве
на 2019 рiк у розмiрi

тF/анiв Афганiстану
тL61

Афганiстану      Запорiжжя      -      розмiр       фiнансово.і.10'gLвg##
Щодо    пuтання,    винесеного    на   голосування,   члени конкурсно.l    комiсйl

проголосували одноголосно «за».

:аИ2РО[#:ГкИу:рНоТма±Тр:3iЁЁ;;Z:!i=:::=:==:=:ТеРШiВАфШiс"уЗапорiжжя

Громадська органiзацiя «Спiлка iнвалiдiв i Ветеранiр ,4фганiстану
району м.Запорiжжя» -розмiр фiнансово.і. пiдтримки

пш
пиА2 ''7_

Заводського

Щодо    пuтання,    винесеного    на   голосування,   члени    конкурсноt

L!8hлJ,L,8.

комiсijl
проголосували одноголосно «за».

ВИР1ШИЛИ:    надати    фiнансову   пiдтримку   кромадськiй   оргацiзацi.і.   «Спiлка
iнвалiдiв i Ветеранiв Афганiстану Заводського району м.Запорiжжя»  на 2019 рiк у розмiрi

12) Громадська   органiзацiя   «Укра.і.нська   Спiлка   ветеранiв   Афганiстану   (во.і.нiв-
iнтернацiонал,®iiт,iв)
П1дТРИМКИ

КОмунарського      району»      -      розмiр      фiнансово.і.
mtLe ` q,

Щодо    пuтання,    винесеного    на   голосування,

/ f fг гюие

члени    коніvрсно.l    комiсйl
проголосували одноголосно «за».

ВИР1ШИЛИ:  надати  фiнансову  пiдтримку  кромадськiй  органiзацi.і.  «Укра.і.нська
Спiлка ветеранiр _Афганiстану (во.і.нiв-iнтернацiоналiстiв) Комунарського району»  на 2019
Р1К У РОЗМ1Р1

13) Спiлка  ветераFiв  Афганiстану  Шевченкiвського  району  -розмiр  фiнансово.і._ч 8 iп,LLе
П1дТРИМКИ

Щодо    пuтання,    віI;несеного    на
проголосували одноголосно «за».

РкТвРг[LТnТТ:йо:аднааТzoT$i::НVС:::м[DП±]дТ4#М%z€С

голосування,    члени    конкурсно.t    комiсijі

[iдтримку    спiлцi    ветеранiв    Афганiстану
Шевченкiвського району на 2019 рiк у розмiрi

14)Запорiзька    мiська    органiзацiя    ветеранiв    Украrllи    -    розмiр    фiнансово.і.
пiдтримки   ZzjF# Л1~  7,,дz/.

Щодо    пuтання,    вuнесен6го    на   голосування,    члени    котtкурсно.l    комiЖ
проголосували одноголосно «за».

:ИпРя[#ГоЛпТi:ТnазТ:jпq.]НаZ7аОсВ#j#і,д,тУкра.і.ни  на 2019 рiк у розмiрi
пiдтримку Запорiзькiй мiськiй органiзацi.і. ветеранiв

15) Громадська   органiзацiя   «Заводська   райо1
м.Запорiжжя»-розмiр фiнансово.і. пiдтримки

органiзацiя   ветеранiв   Укра.і.ни' с, лиLj3 ,1



Щодо    пuтання,    винесеного   на   голосування,   члени   конкурсно.t   комiЖ
проголосували одноголосно «за».

ВИР1ШИЛИ:   надати   фiнансову  пiдтримку   громадськiй   органiзацi.і.  «Заво-дёька
районнаорганiзацiяветеранiвУкра.і.ним.Запорiжжя»на2019рiкурозмiрi_*С+''ЛzZ4€iLi@,

16) Громадська органiзацiя «Олександрiвська районна органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни
# с) hАшм.Запорiжжя» -розмiр фiнансово.і. пiдтримки

1Цодо    пuтання,    винесеного    на    голосування,    іIленu конкурсноt    комiсйl
проголосували одноголосно «за».

ВИР1ШИЛИ:       надати       фiнансову       пiдтримку       кромадськiй       органiзацi.і.
«Олександрiвська  районна  органiзацiя  ветеранiв  Укра.і.ни  м.Запорiжжя»    на  2019  рiк  у
розмiрi wлш4

17) Громадська органiзацiя «Комунарська районна органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни» -
розмiр фiнансово.і. пiдтримки

на    голосування,    члени    конкурсно.t    комiсijl

пiдтримку громадськiй  органiзацi.і. «Комунарська
?[,л„L2

Щодо   пuтання,   винесеного
проголосували одноголосно «за».

ВИР1ШИЛИ:  надати  фiнансову
районна органiзацiя ветеранiв Украi.ни»  на 2019 рiк у розмiрi

18) Громадська  органiзацiя  «днiпровська  районна  органiзацiя  ветеранiв  Укра.і.ник)-е=м.Запорiжжя» -розмiр фiнансово.і. пiдтримки
Щодо    пuта]ння,    винесеного    на   голосуво[ння,    члени

проголосували одноголосно «за».
КОН1yРСНО.l     КОМiСil

ВИРШИЛИ:  надати  фiнансову  пiдтримку  громадськiй  органiзацi.і.  «днiпровська
районна органiзацiя ветеранiв УкраГни м.Запорiжжя»  на 2019 рiк у розмiрi 7#Zrz444  Z#/,

19) Громадська органiзацiя «Вознесенiвська  районна органiзацiя ветеранiв Украiни»
-розмiр фiнансово.і. пiдтримки ~е, гL

члени    конкурсно.і    комiсйі

ВйР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдтримку громадськiй органiзацi.і. «Вознесенiвська

Щодо    пuтанйя,    винесеного    на   голосування,
проголосували одноголосно «за».

районна органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни» на 2019 рiк у розмiрi

r-[  ^LLLеL  rL

tLе.    `7_

20) Громадська  органiзацiя  «Хортщька районна  органiзацiя  ветеранiв  Укра.і.ни»  -
розмiр фiнансово.і. пiдтримки

члени    конкурсноt    комiсijі

ВйР1ШИЛИ:  надати  фiнансову  пiдтримку  громадськiй  органiзацi.і.  «Хортицька
7{hэ±

Щодо   пuтання,   винесеного    на   голосування,
проголосували одноголосно «за».

районна органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни» на 201 9 рiк у розмiрi

21 ) Громадська органiзацiя «Шевченкiвська районна органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни»
- розмiр фiнансово.і. пiдтримки uLf .  1г

ЩоJо    пLг;ання,    винесеного    на    голосування,    члени    конкурсно.t    комiсij[
проголосували одноголосно «за».

ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдтримку кромадськiй органiзацi.і. «Шевченкiвська
# с nLсJ- срайонна органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни»  на 2019 рiк у розмiрi

4. СЛУХАЛИ:
Чехранову  О.В.,  яка  запропонувала  в  зв'язку  з  очiкуваним  пiдвищенням  тарифiв  на
енергоносi.і. у 2019 роцi передбачити кошти у розмiрi 50 (п'ятдесят) тис.крн. для оплати
енергоносi.і.в кромадськими органiзацiями.

1Цодо   -пuтання,    винесеного    на    голосування,    члени    конкурсно.t    комiсijt
проголосували одноголосно «за».



ВИР1ШИЛИ:  передбачити  кошти  у  розмiрi  50  (п'ятдесят)  тис.грн.  для  оплати
енергоносi.і.в громадськими органiзацiями у 2019 роцi

Склад конкурсно.і. комiсi.і. :

ГОЛОВа КОНКУРСНО.1. КОМiСi.1.

Заступник голови конкурсно.і. комiсi.і.

Секретар конкурсно.і. комiсi.і.

ЧЛеНИ КОНКУРСНО.1. КОМiСi.1.:

-:-=::-:=,-i--:
оршакова Л.В.

ехранова О.В.

Рибицька О.В.

•#


