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присутн1:

Начальник   управлiння   соцiального   захисту   населення   мiсько.і.   ради   (органiзатор
конкурсу)- Потшовнiкова О.Я.
Голова   конкурсно.і.   комiсi.і.   -   Коршакова   Л.В.,   заступник   начальника   управлiння
соцiального закисту населення мiсько.і. ради
ЗаСтупниК гОлови конкурсно.1. комiсi.1. - Чехранова О.В., начаjшник планово-економiшого
вiддiлу управлiння соцiального захисту населення мiсько.і. ради
Секретар   конкурсно.і.   комiсi.і.   -   Рибицька   О.В.,   головний   спецiалiст-юрисконсугIьт
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 прокрам соцiального захисту населення
управлiння  з  1Iитань  фiнансування  прокрам  соцiаjшного  захисту  населення,  житлово-
комунального  господарства,  транспорту  та  об'€ктiв  бюджету  розвиткУ  департаменту
фiнансово.і. та бюджетно.і. полiтики мiсько.і. ради
Руденко  Н.А.  -  начальник  вiддiлу  прийому  1ромадян  та мiсысих  соцiатIыIи  прокрам
управлiння  соцiального захисту населення мiсько.і. ради
Сiлiн М.М. - депутат Запорiзько.і. мiсько.і. ради
Черниш  I.В.  -  заступник  директора  департаменту  -  начаjъник  управлiння  культури
департаменгу культури i туризму мiсько.і. ради
Шкрокова   1.В.   -   заступник   начальника   планово-економiчного   вiддiлу   управлiння
соцiального захисту населення мiсько.і. ради
Юхимчук Л.П. - голова Запорiзького обласного Фо1|ду милосердя i здоров'я

зАпрошЕш:
Безсмертний  А.С.-  голова  Заводсько.і.  районно.і.  органiзацi.і.  ветеранiв  Украi.ни

м.Запорiжжя;
Бехов Ю.Q.- голова кромадсько.і. органiзацi.і. «Шевченкiвська районна органiзацiя

ветеранiв Украi.ни»
ТОВстонОвСьКий М.П.  -   голова ЗапорiзькО.1. мiсько.1. ОрганiЗаЦi.1. iнваЛiдiВ вiйНИ Та

Збройних Сил



Головченко В.М. -голова Спiлки ветеранiв Афганiстану Запорiжжя

Гурська  Н.М.  -  голова  кромадсько.і.  органiзацi.і.  «Укра.і.нська  Спiлка  ветеранiв
Афганiстану (во.і.нiв-iнтернацiоналiстiв) Комунарського району»

Зарва  В.М.-  голова спiлки ветеранiв Афганiстану Шевченкiвського району, голова
Запорiзького мiського об'еднання Укра.і.нсько.і. спiлки ветеранiв Афганiстану

Сорокiн Ю.В. - 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.1. МiськО.1. ОРГанiзацi.1. ВеТеранiВ УКра.1.нИ

Овдi€нко В.В. - голова громадсько.і. органiзацi.і. «Спiлка ветеранiв Афганiстану та
осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни 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 громадсько.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 Укра.і.ни»

Румянцев Ю.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 2020 рiк.
3. Обговорення конкурсних пропозицiй учасникiв конкурсу. Пiдсумок результатiв

конкурсу.
4. Передбачення коштiв для громадських органiзацiй на оплату енергоносi.і.в у 2020

роцi в в зв'язку з очiкуваним пiдвищенням тарифiв.

1.   СЛУХАЛИ:

Начальника управлiння Полковнiкову О.Я.  щодо надання  фiнансово.і. пiдтримки
громадським  об'€днанням  ветеранiв  вiдповiдно  до  Порядку    використання    коштiв,
передбачених в бюджетi мiста на фiнансову пiдтримку громадських об'сднань ветеранiв,
затвердженого  рiшенням  виконавчого  комiтету  Запорiзько.і.  мiсько.і.  ради  вiд  27.08.2018
№402.



Зауважила,   що  члени  конкурсно.і.  комiсi.і.  з  вiдбору  зобов'язанi  не  допускати
конфлiкту  iнтересiв  пiд  час  розгляду  документiв  вiд  громадських  органiзацiй.  Перед
початком розгляду 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. СЛУХАЛИ:

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
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 програм 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  ветеранiв  Афганiстану  та  осiб  з  iнвалiднiстю

внаслiдок вiйни Заводського району м.Запорiжжя»

Громадська    органiзацiя    «Укра.і.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  доцiльностi  наданих
пропозицiй.



1)   Запорiзька  мiська  органiзацiя   iнвалiдiв  вiйни  та  Збройних  Сил     -  розмiр
фiнансово.і. пiдтримки 46 000,00 грн.

1Цодо    пuтання,    винесеного    на    голосування,    члени    конкурсно.l    комiсil
проголосували одноголосно «за».

ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдтримку Запорiзькiй мiськiй органiзацi.і. iнвалiдiв
вiйни та Збройних Сил  на 2020 рiк у розмiрi 46 000,00 грн.

2)   Заводська   районна   органiзацiя   iнвалiдiв   вiйни   та   Збройних   Сил   Укра.і.ни
м.Запорiжжя -розмiр фiнансово.і. пiдтримки 45 000,00 грн.

Щодо    пuтання,    винесеного    на    голосування,    члени    конкурсно.і    комiсij[
проголосували одноголосно «за».

ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдтримку Заводськiй районнiй органiзацi.і. iнвалiдiв
вiйни та Збройних Сил Укра.і.ни м.Запорiжжя на 2020 рiк у розмiрi 45 000,00 грн.

3)   Органiзацiя   iнвалiдiв   вiйни   та   Збройних   Сил   Олександрiвського   району
м.Запорiжжя -розмiр фiнансово.і. пiдтримки 46 000,00 грн.

ЩОдо    пuтання,    винесеного    на    голосування,    члени    конкурсно.l    комiсij[
проголосували одноголосно «за».

ВИРIШИЛИ: надати фiнансову пiдтримку органiзацi.і. iнвалiдiв вiйни та Збройних
Сил Олександрiвського району м.Запорiжжя на 2020 рiк у розмiрi 46 000,00 грн.

4)   Органiзацiя iнвалiдiв вiйни та Збройних Сил Вознесенiвського району - розмiр
фiнансово.і. пiдтримки 45 000,00 грн.

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

ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдтримку органiзацi.і. iнвалiдiв вiйни та Збройних ,
Сил Вознесенiвського району на 2020 рiк у розмiрi 45 000,00 грн.

5)   Громадська органiзацiя iнвалiдiв вiйни, Збройних Сил та учасникiв бойових дiй
Хортицького району м.Запорiжжя -розмiр фiнансово.і. пiдтримки 47 000,00 грн.

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

ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдтримку громадськiй органiзацi.і. iнвалiдiв вiйни,
Збройних Сил та учасникiв бойових дiй Хортицького району м.Запорiжжя на 2020 рiк у
розмiрi 47 000, 00 грн.

6)  Запорiзька   органiзацiя   ветеранiв   вiйни   (однополчан)   -   розмiр   фiнансово.і.
пiдтримки 46 000,00 грн.

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

ВИР1ШИЛИ:  надати  фiнансову пiдтримку Запорiзькiй  органiзацi.і. ветеранiв вiйни
(однополчан)  на 2020 рiк у розмiрi 46 000,00 грн.

7)   Громадська органiзацiя «Спiлка iнвалiдiв, ветеранiв вiйни та працi» Заводського
району м.Запорiжжя-розмiр фiнансово.і. пiдтримки 40 000,00 грн.

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

ВИР1ШИЛИ:    надати    фiнансову   пiдтримку    громадськiй    органiзацi.і.   «Спiлка
iнвалiдiв, ветеранiв вiйни та працi» Заводського району м.Запорiжжя на 2020 рiк у розмiрi
40 000,00 грн.

8)   Запорiзьке   мiське   об'еднання   Укра.і.нсько.і.   Спiлки   ветеранiв   Афганiстану-
розмiр фiнансово.і. пiдтримки 70 000,00 грн.



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

ВИР1ШИЛИ:  надати  фiнансову  пiдтримку  Запорiзькому  мiському  об'€днанню
Укра.і.нсько.і. Спiлки ветеранiв Афганiстану
на 2020 рiк у розмiрi 70 000,00 грн.

9)   Спiлка   ветеранiв   Афганiстану   Запорiжжя   -  розмiр   фiнансово.і.   пiдтримки
80 000,00 грн

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

ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдтримку спiлцi ветеранiв Афганiстану Запорiжжя
на 2020 рiк у розмiрi 80 000,00 грн.

10) Громадська  органiзацiя  «Спiлка ветеранiв  Афганiстану  та осiб  з  iнвалiднiстю .
внаслiдок вiйни Заводського району м.Запорiжжя» розмiр фiнансово.і. пiдтримки
48 000,00 грн.

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

ВИР1ШИЛИ:    надати    фiнансову   пiдтримку    громадськiй    органiзацi.і.   «Спiлка
ветеранiв   Афганiстану   та  осiб   з   iнвалiднiстю   внаслiдок   вiйни   Заводського   району
м.Запорiжжя»  на 2020 рiк у розмiрi 48 000,00 грн.

11) Громадська   органiзацiя   «Укра.і.нська   Спiлка   ветеранiв   Афганiстану   (во.і.нiв-
iнтернацiоналiстiв)  Комунарського  району»  -  розмiр  фiнансово.і.  пiдтримки
150 000,00 грн.

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

ВИР1ШИЛИ:   надати  фiнансову  пiдтримку  громадськiй  органiзацi.і.  «Укра.і.нська
Спiлка ветеранiв Афганiстану (во.і.нiв-iнтернацiоналiстiв) Комунарського району»  на 2020 .
рiк у розмiрi 150 000,00 грн.

12) Спiлка  ветеранiв  Афганiстану  Шевченкiвського  району  -розмiр  фiнансово.і.
пiдтримки 48 000,00 грн.

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

ВИР1ШИЛИ:    надати    фiнансову    пiдтримку    спiлцi    ветеранiв    Афганiстану
Шевченкiвського району на 2020 рiк у розмiрi 48 000,00 грн.

13) Запорiзька мiська органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни - розмiр фiнансово.і. пiдтримки
490 000,00 грн.

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

ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдтримку Запорiзькiй мiськiй органiзацi.і. ветеранiв
Укра.і.ни  на 2020 рiк у розмiрi 490 000,00 грн.

14) Громадська   органiзацiя   «Заводська   районна   органiзацiя   ветеранiв   Укра.і.ни
м.Запорiжжя»-розмiр фiнансово.і. пiдтримки 120 000,00 грн.

Щодо    пuта`ння,    винесеного    на    голосування,    члени    конкурсноl    комiсйl
проголосували одноголосно «за».

ВИР1ШИЛИ:   надати   фiнансову   пiдтримку   громадськiй   органiзацi.і.   «Заводська
районна органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни м.Запорiжжя» на 2020 рiк у розмiрi 120 000,00 грн.



15)Громадська    органiзацiя    «Олександрiвська    районна    органiзацiя    ветеранiв
Укра.і.ни м.Запорiжжя» -розмiр фiнансово.і. пiдтримки 120 000,00 грн.

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

ВИР1ШИЛИ:       надати       фiнансову       пiдтримку       громадськiй       органiзацi.і..
«Олександрiвська  районна  органiзацiя  ветеранiв  Укра.і.ни  м.Запорiжжя»    на  2020  рiк  у
розмiрi  120 000,00 грн.

16) Громадська органiзацiя «Комунарська районна органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни» -
розмiр фiнансово.і. пiдтримки 120 000,00 грн.

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

ВИР1ШИЛИ:  надати  фiнансову  пiдтримку  громадськiй  органiзацi.і.  «Комунарська
районна органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни»  на 2020 рiк у розмiрi 120 000,00 грн.

17) Громадська  органiзацiя  «днiпровська  районна  органiзацiя  ветеранiв  Укра.і.ни
м.Запорiжжя» -розмiр фiнансово.і. пiдтримки 120 000,00 грн.

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

ВИР1ШИЛИ:  надати  фiнансову  пiдтримку  громадськiй  органiзацi.і.  «днiпровська
районна органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни м.Запорiжжя»  на 2020 рiк у розмiрi 120 000,00 грн.

18)Громадська    органiзацiя    «Вознесенiвська       районна    органiзацiя    ветеранiв
Укра.і.ни» -розмiр фiнансово.і. пiдтримки 120 000,00 грн.

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

ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдтримку громадськiй органiзацi.і. «Вознесенiвська
районна органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни» на 2020 рiк у розмiрi 120 000,00 грн.

19) Громадська органiзацiя  «Хортицька районна органiзацiя  ветеранiв  Укра.і.ни» -
розмiр фiнансово.і. пiдтримки 120 000,00 грн.

Щодо    пuтання,    вuнесеноiо    на    голосування,    члени    конкурсноl    комiсil.
проголосували одноголосно «за».

ВИР1ШИЛИ:   надати   фiнансову  пiдтримку  громадськiй   органiзацi.і.  «Хортицька
районна органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни» на 2020 рiк у розмiрi 120 000,00 грн.

20)Громадська    органiзацiя    «Шевченкiвська    районна    органiзацiя    ветеранiв
Укра.і.ни» -розмiр фiнансово.і. пiдтримки 120 000,00 грн.

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

ВИР1ШИЛИ: надати фiнансову пiдтримку громадськiй органiзацi.і. «Шевченкiвська
районна органiзацiя ветеранiв Укра.і.ни»  на 2020 рiк у розмiрi 120 000,00 грн.

4. СЛУХАЛИ:



Чехранову  О.В.,  яка  запропонувала  в  зв'язку  з  очiкуваним  пiдвищенням  тарифiв  на
енергоносi.і. у 2020 роцi передбачити кошти у розмiрi 50 тис.грн. для оплати енергоносi.і.в
кромадськими органiзацiями.

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

ВИР1ШИЛИ:  передбачити  кошти  у  розмiрi  50  (п'ятдесят)  тис.грн.  для  оплати
енергоносi.і.в громадськими органiзацiями у 2020 роцi

СКЛад КОНКУРСНО.1. КОМiСi.1. :

ГОЛОВа КОНКУРСНО.1. КОМiСi.1.

ЗаСТУПНИК ГОЛОВИ КОНКУРСНО.1. КОМiСi.1.

Секретар конкурсно.і. комiсi.і.

ЧЛеНИ КОНКУРСНО.1. КОМiСi.1.:

::::-:-:-:,
Захарченко В.М.


