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Протокол № 7 

засідання Конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій 

 

24 вересня 2019 року 

 

Місце проведення: 

м. Харків, майдан Свободи, 5 

Держпром, 3 під’їзд, 6 поверх, 

к. 201 (зала засідань) 

 

Засідання розпочалося о 14-00 

Засідання закінчилося о 15-30 

У засіданні взяли участь: 

 

Тетяна БАБЕНКО 

 

перший заступник директора Департаменту 

соціального захисту населення Харківської обласної 

державної адміністрації, голова Конкурсної комісії 
 

Олександр 

ПОЛЯНСЬКИЙ  

виконавчий директор Харківської обласної 

громадської організації «Твоє право», заступник 

голови Конкурсної комісії  
 

Юлія КАРПАЧОВА начальник відділу у справах сім'ї та по роботі з 

громадськістю управління сім'ї та соціальної 

підтримки населення Департаменту соціального 

захисту населення Харківської обласної державної 

адміністрації, секретар Конкурсної комісії 
 

Денис ДОРОЖКІН  

 

заступник голови постійної комісії Харківської 

обласної ради з питань соціальної політики, охорони 

здоров’я, реабілітації учасників бойових дій та АТО, 

депутат Харківської обласної ради  
 

Ірина ЄВДОКИМОВА  

 

доцент, виконувач обов’язків завідувача кафедри 

соціології управління та соціальної роботи 

соціологічного факультету Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна  
 

Ігор ІСАЄНКО  заступник директора Департаменту масових 

комунікацій – начальник управління внутрішньої 

політики Харківської обласної державної адміністрації 
 

Олександр КОТУКОВ доцент кафедри політології та філології Харківського 

регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при 

Президентові України 
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Галина НАЗАРОВА  

 

професор, завідувач кафедри  економіки та соціальних 

наук Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця 

 

Лариса ПАЩЕНКО 

 

заступник начальника Управління молоді та спорту – 

начальника відділу з молодіжної політики Харківської 

обласної державної адміністрації  

 

Лариса СОЛОМАХА 

 

заступник начальника управління-начальник планово-

фінансового відділу управління фінансового 

забезпечення Департаменту соціального захисту 

населення Харківської обласної державної 

адміністрації 

 

Олена ХВАТИНЕЦЬ  

 

директор Харківського обласного центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою) 

 

 

До початку розгляду питань порядку денного, в частині розгляду 

конкурсних пропозицій, усі присутні члени Конкурсної комісії з розгляду 

конкурсних пропозицій (далі – Конкурсної комісії) заявили про відсутність 

конфлікту інтересів під час виконання власних повноважень. 

Засідання Конкурсної комісії відкрила Тетяна БАБЕНКО, яка доповіла про 

те, що до організатора конкурсу (Департаменту соціального захисту населення 

Харківської обласної державної адміністрації) подано 45 конкурсних 

пропозицій. За результатами аналізу конкурсних пропозицій та перевірки 

інформації, яку надали інститути громадянського суспільства соціального 

спрямування, на відповідність із даними, які містяться у відкритих державних 

реєстрах до конкурсу було допущено 40 конкурсних пропозицій. 

Відповідно до абзацу другого пункту 15 Порядку використання коштів 

обласного бюджету інститутами громадянського суспільства соціального 

спрямування та проведення конкурсів із визначення програм (проектів, 

заходів), затвердженого рішенням ХІХ сесії Харківської обласної ради VII 

скликання від 28 лютого 2019 року № 930-VII (зі змінами) (далі – Порядок), 

Громадська організація «Українська асоціація гендерної медицини» не була 

допущена до конкурсу у зв’язку з її відсутністю у Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

Відповідно до абзацу третього пункту 15 Порядку Громадська спілка 

«Слобожанські стратегії» та Громадська організація «Спілка сприяння пошуку і 

повернення культурних та історичних цінностей України» були недопущені до 

конкурсу у зв’язку з тим, що вони не відносяться до інститутів громадянського 

суспільства соціального спрямування в розумінні Порядку. 

Відповідно до абзацу восьмого пункту 15 Порядку Громадська організація 

«Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО і ООС 
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м. Ізюм» була недопущена до участі у конкурсі у зв’язку з тим, що її проект 

розрахований виключно на мешканців м. Ізюм та Ізюмського району. 

Голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО запропонувала затвердити 

наступний порядок денний засідання Конкурсної комісії: 

1. Про обрання секретаря Конкурсної комісії. 

2. Про внесення змін до «Регламенту роботи Конкурсної комісії з розгляду 

конкурсних пропозицій», затвердженого протоколом Конкурсної комісії № 1 

від 20.03.2019. 

3. Про розгляд проекту громадської організації «Соціальний 

комунікативний центр» «Захист громадян похилого віку від дискримінації, 

домашнього насильства та жорсткого ставлення «Стоп насильству!». 

4. Про розгляд проекту Харківської обласної Спілки ветеранів Афганістану 

Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) 

«Увічнення пам’яті воїнів-захисників Батьківщини». 

5. Про розгляд проекту Харківської обласної Асоціації громадських 

організацій інвалідів та ветеранів війни «Наступництво поколінь в національно-

патріотичному вихованні молоді». 

6. Про розгляд проекту громадської організації «Спілка ветеранів 

антитерористичної операції» «Патріоти до влади». 

7. Про розгляд заходу Харківської обласної організації ветеранів України 

«Заходи про урочистості, присвячені Міжнародному Дню людей похилого віку, 

Дню ветерана України, вирішення соціальних та інших життєво-важливих 

питань ветеранів, пенсіонерів, дітей війни, інвалідів». 

8. Про розгляд заходу Харківської обласної організації ветеранів України 

«Заходи щодо підготовки та проведення 13-го обласного ветеранського 

шахового турніру». 

9. Про розгляд заходу Харківської обласної організації ветеранів України 

«Заходи про урочистості, присвячені Міжнародному Дню волонтера». 

10. Про розгляд заходу Харківської обласної організації ветеранів України 

«Заходи про урочистості, присвячені 75-й річниці Перемоги над нацизмом у 

Другій Світовій війні». 

11. Про розгляд заходу Харківської обласної організації ветеранів України 

«Заходи про урочистості, присвячені Дню визволення Харківської області від 

нацизму». 

12. Про розгляд заходу Харківської обласної організації ветеранів України 

«Заходи про урочистості, присвячені 76-річниці визволення України від 

нацизму». 

13. Про розгляд програми громадської організації «Комплексна 

психологічна допомога» «Група допомоги рівний-рівному». 

14. Про розгляд заходу Харківської обласної організації Всеукраїнської 

громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» «Урочистості, 

присвячені Дню вшанування пам’яті учасників ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЕС». 
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15. Про розгляд заходу Харківської обласної організації Всеукраїнської 

громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» «Відзначення 32-ї 

річниці заснування громадського чорнобильського руху». 

16. Про розгляд заходу Харківської обласної організації Всеукраїнської 

громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» «Вшанування 

пам’яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС». 

17. Про розгляд заходу Харківської обласної організації Всеукраїнської 

громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» «Проведення 

семінару, призначеного для захисту соціальних прав та гарантій чорнобильців». 

18. Про розгляд проекту благодійна організація «Благодійний Фонд 

«СТАБІЛІЗЕЙШН СУППОРТ СЕРВІСЕЗ» «Створення центру психосоціальної 

адаптації ветеранів, діючих військовослужбовців та представників сектору 

оборони та безпеки за принципом самоорганізації «Ветеранський простір». 

19. Про розгляд проекту Харківського обласного відділення 

Всеукраїнського об’єднання ветеранів «Харківський обласний університет 

третього віку». 

20. Про розгляд програми громадської організації «Спілка інвалідів-

учасників антитерористичної операції «Непереможні» «Психосоціальна 

підтримка, реабілітація та адаптація УБД АТО/ООС з інвалідністю та членів їх 

родин». 

21. Про розгляд проекту благодійної організації «Благодійний фонд 

соціального здоров’я» «Згуртованість громади для вирішення питань гендерної 

рівності та протидії гендерно-обумовленого насильства». 

22. Про розгляд проекту громадської організації «ІСА-Україна» 

«Посилення участі жінок у соціо-економічному розвитку громад Харківської 

області». 

23. Про розгляд проекту благодійної організації «Молодіжний благодійний 

фонд «Ініціатива» «Знаю, можу, дію». 

24. Про розгляд проекту благодійного фонду «Інститут раннього 

втручання» для дітей з порушеннями розвитку та дітей-інвалідів «Тренінг 

міждисциплінарних команд для надання послуги раннього втручання в 

Харківській області». 

25. Про розгляд проекту благодійного фонду «Інститут раннього 

втручання» для дітей з порушеннями розвитку та дітей-інвалідів «Інформаційна 

кампанія в підтримку розбудови мережі раннього втручання в Харківській 

області». 

26. Про розгляд проекту громадської організації «Українське об’єднання 

учасників бойових дій та волонтерів АТО у Харківській області» «Соціально-

психологічна реабілітація «Небо для всіх». 

27. Про розгляд програми громадська організація «Мавріка» допомога 

людям з особливими потребами та розвитку кінних видів відпочинку» 

«Добросвет». 

28. Про розгляд проекту Харківського обласного благодійного фонду 

«Соціальна служба допомоги» «Успішні батьки – успішна дитина». 
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29. Про розгляд проекту Благодійної організації «Благодійний фонд 

«Добробут України» «Посилення потенціалу влади і громади у процесі 

розбудови системи реагування на випадки домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі у Харківській області». 

30. Про розгляд проекту громадської організації «Центр психологічного 

розвитку «РАЗОМ» «Ефективна взаємодія – дорослі та діти». 

31. Про розгляд проекту Благодійної організації «Благодійний фонд 

Волонтери: Дорослі-Дітям» «Круглий стіл: розвиток реформи системи 

інституційного догляду та виховання дітей у Харківській області». 

32. Про розгляд проекту громадської спілки «Центр підтримки громадської 

ініціативи «РОЗВИТОК» «Збереження родини, як умова гармонійного розвитку 

дитини». 

33. Про розгляд проекту громадської організації «Центр громадських 

ініціатив «Заря Сварога» «Школа блогерів «Коло порозуміння». 

34. Про розгляд проекту громадської організації «Центр громадських 

ініціатив «Східна зірка» «Школа сімейного спілкування». 

35. Про розгляд проекту громадської організації «Харківська платформа 

розвитку культури і туризму» «Сучасні підходи до соціалізації соціально 

вразливих категорій населення Харківської області засобами культури». 

36. Про розгляд проекту об’єднання волонтерів Благодійний фонд 

«ВОЛЮА» «Уроки пам’яті».  

37. Про розгляд проекту об’єднання волонтерів Благодійний фонд 

«ВОЛЮА» «Матері Героїв».  

38. Про розгляд проекту благодійної організації «Благодійний фонд 

«Територія творчості» «Великий Слобожанський марафон «Моя родина». 

39. Про розгляд проекту громадської організації «Арт оборона» «Життя – 

як подвиг» присвяченого громадському активісту Ігорю Толмачову». 

40. Про розгляд проекту громадської організації «Українське об’єднання 

учасників бойових дій та волонтерів АТО у Харківській області» «До дня 

пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України». 

41. Про розгляд проекту Харківської обласної молодіжної громадської 

організації «Харківський центр волонтерів» «Місія допомоги». 

42. Про розгляд проекту благодійної організації «Харківський благодійний 

фонд «Благо». 

43. Про визначення прохідного балу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 11; проти - 0; утримались – 0. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   
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ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Конкурсної комісії. 

 

1. Про обрання секретаря Конкурсної комісії. 

 

СЛУХАЛИ: голову Конкурсної комісії Тетяну БАБЕНКУ, яка доповіла про 

необхідність обрання секретаря Конкурсної комісії. Запропонувала обрати 

секретарем Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за обрання секретаря Конкурсної комісії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 10; проти - 0; утримались – 1. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА Не головувала Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ. 

 

2. Про внесення змін до «Регламенту роботи Конкурсної комісії з 

розгляду конкурсних пропозицій», затвердженого протоколом Конкурсної 

комісії № 1 від 20.03.2019. 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка доповіла 

про необхідність виключити абзац другий пункту 3.8. Регламенту роботи 

Конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій, затвердженого 

протоколом Конкурсної комісії № 1 від 20.03.2019. 

Голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО запропонувала 

проголосувати за пропозицію секретаря Конкурсної комісії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 11; проти - 0; утримались – 0. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Виключити абзац другий пункту 3.8. Регламенту роботи 

Конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій, затвердженого 

протоколом Конкурсної комісії № 1 від 20.03.2019. 
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3. Про розгляд проекту громадської організації «Соціальний 

комунікативний центр» «Захист громадян похилого віку від дискримінації, 

домашнього насильства та жорсткого ставлення «Стоп насильству!». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення членами Конкурсної комісії було зазначено, що 

громадська організація відповідно до власного статуту провадить комплекс 

соціальних та правових заходів з сприяння попередження насильства в сім'ї, 

надання допомоги сім’ям та особам, які опинилися у складних життєвих 

обставинах. Одночасно було зазначено, що відповідно до «Інформації про 

діяльність інституту громадянського суспільства соціального спрямування», 

представники організації надають допомогу дітям з інвалідністю, провадять 

діяльність у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та 

насильству за ознакою статті, а також мають досвід у реалізації соціальних 

проектів. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проекту громадської 

організації «Соціальний комунікативний центр» «Захист громадян похилого 

віку від дискримінації, домашнього насильства та жорсткого ставлення «Стоп 

насильству!». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 11; проти - 0; утримались – 0. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту проект громадської організації 

«Соціальний комунікативний центр» «Захист громадян похилого віку від 

дискримінації, домашнього насильства та жорсткого ставлення «Стоп 

насильству!». 

 

4. Про розгляд проекту Харківської обласної Спілки ветеранів 

Афганістану Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів) «Увічнення пам’яті воїнів-захисників Батьківщини». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 
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В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що громадська 

організація відповідно до власного статуту захищає соціально-економічні права 

та інтереси членів організації, до якої входять ветерани війни в Афганістані, 

учасники бойових дій на території інших держав та члени сімей загиблих 

учасників військового конфлікту. Одночасно було зазначено, що відповідно до 

«Інформації про діяльність інституту громадянського суспільства соціального 

спрямування» громадська організація провадить діяльність у сфері підтримки 

ветеранів та учасників бойових дій. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проекту Харківської 

обласної Спілки ветеранів Афганістану Української Спілки ветеранів 

Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) «Увічнення пам’яті воїнів-захисників 

Батьківщини». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 9; проти - 0; утримались – 3; (відомість про результати 

голосування додається).  

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ Утримався 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  Утрималась  

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  Утрималась Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту проект Харківської обласної Спілки 

ветеранів Афганістану Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів) «Увічнення пам’яті воїнів-захисників Батьківщини». 

 

5. Про розгляд проекту Харківської обласної Асоціації громадських 

організацій інвалідів та ветеранів війни «Наступництво поколінь в 

національно-патріотичному вихованні молоді». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що громадська 

організація відповідно до власного статуту захищає права та соціальні інтереси 

членів організації, до якої входять ветерани війни та особи з інвалідністю, а 

також активно провадить діяльність з надання їм всебічної допомоги. 

Одночасно було зазначено, що відповідно до «Інформації про діяльність 

інституту громадянського суспільства соціального спрямування» громадська 

організація провадить діяльність у сфері національно-патріотичного виховання 

молоді, а також підтримки ветеранів, осіб з інвалідністю та учасників бойових 

дій. 
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За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проекту Харківської 

обласної Асоціації громадських організацій інвалідів та ветеранів війни 

«Наступництво поколінь в національно-патріотичному вихованні молоді». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 11; проти - 0; утримались – 0. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту проект Харківської обласної Асоціації 

громадських організацій інвалідів та ветеранів війни «Наступництво поколінь в 

національно-патріотичному вихованні молоді»  

 

6. Про розгляд проекту громадської організації «Спілка ветеранів 

антитерористичної операції» «Патріоти до влади». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що громадська 

організація відповідно до власного статуту захищає соціальні права і свободи 

членів організації, до якої входять учасники бойових дій. Одночасно було 

зазначено, що відповідно до «Інформації про діяльність інституту 

громадянського суспільства соціального спрямування» громадська організація 

провадить діяльність з підтримки ветеранів та учасників бойових дій. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проекту громадської 

організації «Спілка ветеранів антитерористичної операції» «Патріоти до 

влади». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 10; проти - 0; утримались – 0. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ Не голосував 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   
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ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту проект громадської організації «Спілка 

ветеранів антитерористичної операції» «Патріоти до влади». 

 

7. Про розгляд заходу Харківської обласної організації ветеранів 

України «Заходи про урочистості, присвячені Міжнародному Дню людей 

похилого віку, Дню ветерана України, вирішення соціальних та інших 

життєво-важливих питань ветеранів, пенсіонерів, дітей війни, інвалідів». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

пропонованими заходами. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що громадська 

організація відповідно до власного статуту захищає права та соціальні інтереси 

ветеранів війни. Одночасно було зазначено, що відповідно до «Інформації про 

діяльність інституту громадянського суспільства соціального спрямування» 

громадська організація провадить діяльність з підтримки та надання допомоги 

ветеранам та пенсіонерам. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту заходу Харківської 

обласної організації ветеранів України «Заходи про урочистості, присвячені 

Міжнародному Дню людей похилого віку, Дню ветерана України, вирішення 

соціальних та інших життєво-важливих питань ветеранів, пенсіонерів, дітей 

війни, інвалідів». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 11; проти - 0; утримались – 0. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту захід Харківської обласної організації 

ветеранів України «Заходи про урочистості, присвячені Міжнародному Дню 

людей похилого віку, Дню ветерана України, вирішення соціальних та інших 

життєво-важливих питань ветеранів, пенсіонерів, дітей війни, інвалідів». 
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8. Про розгляд заходу Харківської обласної організації ветеранів 

України «Заходи щодо підготовки та проведення 13-го обласного 

ветеранського шахового турніру». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

пропонованими заходами. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що громадська 

організація відповідно до власного статуту захищає права та соціальні інтереси 

ветеранів війни. Одночасно було зазначено, що відповідно до «Інформації про 

діяльність інституту громадянського суспільства соціального спрямування» 

громадська організація провадить діяльність з підтримки та надання допомоги 

ветеранам та пенсіонерам. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту заходу Харківської 

обласної організації ветеранів України «Заходи щодо підготовки та проведення 

13-го обласного ветеранського шахового турніру». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 11; проти - 0; утримались – 0. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту захід Харківської обласної організації 

ветеранів України «Заходи щодо підготовки та проведення 13-го обласного 

ветеранського шахового турніру». 

 

9. Про розгляд заходу Харківської обласної організації ветеранів 

України «Заходи про урочистості, присвячені Міжнародному Дню 

волонтера». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

пропонованими заходами. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що громадська 

організація відповідно до власного статуту захищає права та соціальні інтереси 

ветеранів війни. Одночасно було зазначено, що відповідно до «Інформації про 

діяльність інституту громадянського суспільства соціального спрямування» 
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громадська організація провадить діяльність з підтримки та надання допомоги 

ветеранам та пенсіонерам. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту заходу Харківської 

обласної організації ветеранів України «Заходи про урочистості, присвячені 

Міжнародному Дню волонтера». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 11; проти - 0; утримались – 0. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту захід Харківської обласної організації 

ветеранів України «Заходи про урочистості, присвячені Міжнародному Дню 

волонтера». 

 

10. Про розгляд заходу Харківської обласної організації ветеранів 

України «Заходи про урочистості, присвячені 75-й річниці Перемоги над 

нацизмом у Другій Світовій війні». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

пропонованими заходами. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що громадська 

організація відповідно до власного статуту захищає права та соціальні інтереси 

ветеранів війни. Одночасно було зазначено, що відповідно до «Інформації про 

діяльність інституту громадянського суспільства соціального спрямування» 

громадська організація провадить діяльність з підтримки та надання допомоги 

ветеранам та пенсіонерам. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту заходу Харківської 

обласної організації ветеранів України «Заходи про урочистості, присвячені 75-

й річниці Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 11; проти - 0; утримались – 0. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 
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Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту захід Харківської обласної організації 

ветеранів України «Заходи про урочистості, присвячені 75-й річниці Перемоги 

над нацизмом у Другій Світовій війні». 

 

11. Про розгляд заходу Харківської обласної організації ветеранів 

України «Заходи про урочистості, присвячені Дню визволення Харківської 

області від нацизму». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

пропонованими заходами. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що громадська 

організація відповідно до власного статуту захищає права та соціальні інтереси 

ветеранів війни. Одночасно було зазначено, що відповідно до «Інформації про 

діяльність інституту громадянського суспільства соціального спрямування» 

громадська організація провадить діяльність з підтримки та надання допомоги 

ветеранам та пенсіонерам. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту заходу Харківської 

обласної організації ветеранів України «Заходи про урочистості, присвячені 

Дню визволення Харківської області від нацизму». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 11; проти - 0; утримались – 0. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту захід Харківської обласної організації 

ветеранів України «Заходи про урочистості, присвячені Дню визволення 

Харківської області від нацизму». 
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12. Про розгляд заходу Харківської обласної організації ветеранів 

України «Заходи про урочистості, присвячені 76-річниці визволення 

України від нацизму». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

пропонованими заходами. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що громадська 

організація відповідно до власного статуту захищає права та соціальні інтереси 

ветеранів війни. Одночасно було зазначено, що відповідно до «Інформації про 

діяльність інституту громадянського суспільства соціального спрямування» 

громадська організація провадить діяльність з підтримки та надання допомоги 

ветеранам та пенсіонерам. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту заходу Харківської 

обласної організації ветеранів України «Заходи про урочистості, присвячені 76-

річниці визволення України від нацизму». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 11; проти - 0; утримались – 0. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту захід Харківської обласної організації 

ветеранів України «Заходи про урочистості, присвячені 76-річниці визволення 

України від нацизму». 

 

13. Про розгляд програми громадської організації «Комплексна 

психологічна допомога» «Група допомоги рівний-рівному». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами програми. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що громадська 

організація відповідно до власного статуту сприяє органам влади, місцевого 

самоврядування у розвитку ефективної соціальної політики стосовно ветеранів 

АТО. Одночасно було зазначено, що відповідно до «Інформації про діяльність 

інституту громадянського суспільства соціального спрямування» громадська 
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організація реалізовує проект у сфері медико-психологічній реабілітації 

постраждалих від тортур та насильницьких дій. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту програму громадської 

організації «Комплексна психологічна допомога» «Група допомоги рівний-

рівному». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 11; проти - 0; утримались – 0. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту програму громадської організації 

«Комплексна психологічна допомога» «Група допомоги рівний-рівному». 

 

14. Про розгляд заходу Харківської обласної організації Всеукраїнської 

громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» 

«Урочистості, присвячені Дню вшанування пам’яті учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС».  

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

пропонованими заходами. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що громадська 

організація відповідно до власного статуту здійснює заходи щодо соціального 

захисту осіб з інвалідністю та громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, а також захищає права членів організації, до якої 

входять особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Одночасно було зазначено, що відповідно до «Інформації про діяльність 

інституту громадянського суспільства соціального спрямування» громадська 

організація проводить діяльність з підтримки осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, а також з вшанування ліквідаторів катастрофи на 

Чорнобильській АЕС. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту заходу Харківської 

обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз 

Чорнобиль України» «Урочистості, присвячені Дню вшанування пам’яті 

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 10; проти - 0; утримались – 1.  
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Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ Утримався 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту захід Харківської обласної організації 

Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» 

«Урочистості, присвячені Дню вшанування пам’яті учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС». 

 

15. Про розгляд заходу Харківської обласної організації Всеукраїнської 

громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» «Відзначення 

32-ї річниці заснування громадського чорнобильського руху».  

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

пропонованими заходами. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що громадська 

організація відповідно до власного статуту здійснює заходи щодо соціального 

захисту осіб з інвалідністю та громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, а також захищає права членів організації, до якої 

входять особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Одночасно було зазначено, що відповідно до «Інформації про діяльність 

інституту громадянського суспільства соціального спрямування» громадська 

організація проводить діяльність з підтримки осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, а також з вшанування ліквідаторів катастрофи на 

Чорнобильській АЕС. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту заходу Харківської 

обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз 

Чорнобиль України» «Відзначення 32-ї річниці заснування громадського 

чорнобильського руху». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 5; проти - 3; утримались – 3.  

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ Проти 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  Утрималася 

Юлія КАРПАЧОВА Проти Лариса ПАЩЕНКО Проти 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  Утрималася Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  Утримався   
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ВИРІШИЛИ: Не допускати до захисту захід Харківської обласної організації 

Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» 

«Відзначення 32-ї річниці заснування громадського чорнобильського руху», як 

такий що не відповідає пріоритетним напрямам, визначених Конкурсною 

комісією та/або зазначеним у загальнодержавних та/або обласних програмах, 

відповідно до Порядку. 

 

16. Про розгляд заходу Харківської обласної організації Всеукраїнської 

громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» 

«Вшанування пам’яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

пропонованими заходами. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що громадська 

організація відповідно до власного статуту здійснює заходи щодо соціального 

захисту осіб з інвалідністю та громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, а також захищає права членів організації, до якої 

входять особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Одночасно було зазначено, що відповідно до «Інформації про діяльність 

інституту громадянського суспільства соціального спрямування» громадська 

організація проводить діяльність з підтримки осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, а також з вшанування ліквідаторів катастрофи на 

Чорнобильській АЕС. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту заходу Харківської 

обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз 

Чорнобиль України» «Вшанування пам’яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 10; проти - 0; утримались – 1.  

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  Утрималася Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту захід Харківської обласної організації 

Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» 

«Вшанування пам’яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС». 
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17. Про розгляд заходу Харківської обласної організації Всеукраїнської 

громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» «Проведення 

семінару, призначеного для захисту соціальних прав та гарантій 

чорнобильців». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

пропонованими заходами. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що громадська 

організація відповідно до власного статуту здійснює заходи щодо соціального 

захисту осіб з інвалідністю та громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, а також захищає права членів організації, до якої 

входять особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Одночасно було зазначено, що відповідно до «Інформації про діяльність 

інституту громадянського суспільства соціального спрямування» громадська 

організація проводить діяльність з підтримки осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, а також з вшанування ліквідаторів катастрофи на 

Чорнобильській АЕС. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту заходу Харківської 

обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз 

Чорнобиль України» «Проведення семінару, призначеного для захисту 

соціальних прав та гарантій чорнобильців». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 1; проти - 0; утримались – 10.  

 

Тетяна БАБЕНКО Утрималася Олександр КОТУКОВ Утримався 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  Утрималася 

Юлія КАРПАЧОВА Утрималася Лариса ПАЩЕНКО Утрималася 

Денис ДОРОЖКІН  Утримався Лариса СОЛОМАХА Утрималася 

Ірина ЄВДОКИМОВА  Утрималася Олена ХВАТИНЕЦЬ  Утрималася 

Ігор ІСАЄНКО  Утримався   

 

ВИРІШИЛИ: Не допускати до захисту захід Харківської обласної організації 

Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» 

«Проведення семінару, призначеного для захисту соціальних прав та гарантій 

чорнобильців», як такий що не відповідає пріоритетним напрямам, визначених 

Конкурсною комісією та/або зазначеним у загальнодержавних та/або обласних 

програмах, відповідно до Порядку. 
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18. Про розгляд проекту благодійної організації «Благодійний Фонд 

«СТАБІЛІЗЕЙШН СУППОРТ СЕРВІСЕЗ» «Створення центру 

психосоціальної адаптації ветеранів, діючих військовослужбовців та 

представників сектору оборони та безпеки за принципом самоорганізації 

«Ветеранський простір». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що благодійна 

організація відповідно до власного статуту здійснює заходи щодо захисту та 

підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні, а також сприяння у 

досягненні гендерної рівності у соціально-економічній, громадсько-політичній 

та інших сферах. Одночасно було зазначено, що відповідно до «Інформації про 

діяльність інституту громадянського суспільства соціального спрямування» 

благодійна організація допомагає людям, які постраждали внаслідок конфлікту 

(у тому числі внутрішньо переміщеним особам) та іншим вразливим групам 

населення.  

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проекту благодійної 

організації «Благодійний Фонд «СТАБІЛІЗЕЙШН СУППОРТ СЕРВІСЕЗ» 

«Створення центру психосоціальної адаптації ветеранів, діючих 

військовослужбовців та представників сектору оборони та безпеки за 

принципом самоорганізації «Ветеранський простір». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 10; проти - 0; утримались – 1. 

 

Тетяна БАБЕНКО Утрималася Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту проект благодійної організації 

«Благодійний Фонд «СТАБІЛІЗЕЙШН СУППОРТ СЕРВІСЕЗ» «Створення 

центру психосоціальної адаптації ветеранів, діючих військовослужбовців та 

представників сектору оборони та безпеки за принципом самоорганізації 

«Ветеранський простір».  
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19. Про розгляд проекту Харківського обласного відділення 

Всеукраїнського об’єднання ветеранів «Харківський обласний університет 

третього віку». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 

 

ВИСТУПИЛИ: член Конкурсної комісії Олена ХВАТИНЕЦЬ, яка зазначила, 

що заходи, які запропоновані громадською організацію здійснюються 

територіальними центрами у адміністративно-територіальних центрах 

Харківської області. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що громадська 

організація відповідно до власного статуту здійснює заходи щодо захисту та 

підтримки членів організації, до яких належать ветерани. Одночасно було 

зазначено, що відповідно до «Інформації про діяльність інституту 

громадянського суспільства соціального спрямування» громадська організація 

провадить діяльність у сфері патріотичного виховання молоді, а також 

підтримки ветеранів.  

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проекту Харківського 

обласного відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів «Харківський 

обласний університет третього віку». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 4; проти - 7; утримались – 0. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  Проти 

Юлія КАРПАЧОВА Проти Лариса ПАЩЕНКО Проти 

Денис ДОРОЖКІН  Проти Лариса СОЛОМАХА Проти 

Ірина ЄВДОКИМОВА  Проти Олена ХВАТИНЕЦЬ  Проти 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Не допускати до захисту проект Харківського обласного 

відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів «Харківський обласний 

університет третього віку», як такий що не відповідає пріоритетним напрямам, 

визначених Конкурсною комісією та/або зазначеним у загальнодержавних 

та/або обласних програмах, відповідно до Порядку. 
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20. Про розгляд програми громадської організації «Спілка інвалідів-

учасників антитерористичної операції «Непереможні» «Психосоціальна 

підтримка, реабілітація та адаптація УБД АТО/ООС з інвалідністю та 

членів їх родин». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що громадська 

організація відповідно до власного статуту здійснює заходи щодо захисту прав 

та інтересів членів організації, до якої входять учасники бойових дій. 

Одночасно було зазначено, що відповідно до «Інформації про діяльність 

інституту громадянського суспільства соціального спрямування» громадська 

організація провадить діяльність у сфері підтримки ветеранів.  

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проекту громадської 

організації «Спілка інвалідів-учасників антитерористичної операції 

«Непереможні» «Психосоціальна підтримка, реабілітація та адаптація УБД 

АТО/ООС з інвалідністю та членів їх родин». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 11; проти - 0; утримались – 0. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту проект громадської організації «Спілка 

інвалідів-учасників антитерористичної операції «Непереможні» 

«Психосоціальна підтримка, реабілітація та адаптація УБД АТО/ООС з 

інвалідністю та членів їх родин». 

 

21. Про розгляд проекту благодійної організації «Благодійний фонд 

соціального здоров’я» «Згуртованість громади для вирішення питань 

гендерної рівності та протидії гендерно-обумовленого насильства». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що відповідно 

до «Інформації про діяльність інституту громадянського суспільства 
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соціального спрямування» благодійна організація провадить діяльність у сфері 

запобігання та протидії насильству. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проекту благодійної 

організації «Благодійний фонд соціального здоров’я» «Згуртованість громади 

для вирішення питань гендерної рівності та протидії гендерно-обумовленого 

насильства». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 11; проти - 0; утримались – 0. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту проект благодійної організації 

«Благодійний фонд соціального здоров’я» «Згуртованість громади для 

вирішення питань гендерної рівності та протидії гендерно-обумовленого 

насильства». 

 

22. Про розгляд проекту громадської організації «ІСА-Україна» 

«Посилення участі жінок у соціо-економічному розвитку громад 

Харківської області». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що відповідно 

до «Інформації про діяльність інституту громадянського суспільства 

соціального спрямування» громадська організація провадить діяльність у сфері 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проект громадської 

організації «ІСА-Україна» «Посилення участі жінок у соціо-економічному 

розвитку громад Харківської області». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 9; проти - 0; утримались – 3. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ Утримався 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  Утрималася 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 
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Ірина ЄВДОКИМОВА  Утрималася Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту проект громадської організації «ІСА-

Україна» «Посилення участі жінок у соціо-економічному розвитку громад 

Харківської області». 

 

23. Про розгляд проекту благодійної організації «Молодіжний 

благодійний фонд «Ініціатива» «Знаю, можу, дію». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що всі члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що відповідно 

до «Інформації про діяльність інституту громадянського суспільства 

соціального спрямування» благодійна організація провадить діяльність у сфері 

надання соціальних послуг, запобігання та протидії домашнього насильства та 

насильства за ознакою статті, а також забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок та чоловіків. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проекту благодійної 

організації «Молодіжний благодійний фонд «Ініціатива» «Знаю, можу, дію». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 10; проти - 0; утримались – 1. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ Утримався 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту проект благодійної організації 

«Молодіжний благодійний фонд «Ініціатива» «Знаю, можу, дію». 

 

24. Про розгляд проекту благодійного фонду «Інститут раннього 

втручання» для дітей з порушеннями розвитку та дітей-інвалідів «Тренінг 

міждисциплінарних команд для надання послуги раннього втручання в 

Харківській області». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 
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Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що благодійний 

фонд відповідно до власного статуту надає допомогу соціально незахищеним 

категоріям громадян, захищає їх інтереси, а також сприяє поліпшенню 

правового та соціально-психологічного становища дітей з порушенням 

розвитку, а також дітей з інвалідністю. Одночасно було зазначено, що 

відповідно до «Інформації про діяльність інституту громадянського суспільства 

соціального спрямування» благодійна організація провадить діяльність у сфері 

розвитку послуг раннього вручання, а також забезпечення розвитку дитини. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проекту благодійного 

фонду «Інститут раннього втручання» для дітей з порушеннями розвитку та 

дітей-інвалідів «Тренінг міждисциплінарних команд для надання послуги 

раннього втручання в Харківській області». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 11; проти - 0; утримались – 0. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту проект благодійного фонду «Інститут 

раннього втручання» для дітей з порушеннями розвитку та дітей-інвалідів 

«Тренінг міждисциплінарних команд для надання послуги раннього втручання 

в Харківській області». 

 

25. Про розгляд проекту благодійного фонду «Інститут раннього 

втручання» для дітей з порушеннями розвитку та дітей-інвалідів 

«Інформаційна кампанія в підтримку розбудови мережі раннього 

втручання в Харківській області». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що благодійний 

фонд відповідно до власного статуту надає допомогу соціально незахищеним 

категоріям громадян, захищає їх інтереси, а також сприяє поліпшенню 

правового та соціально-психологічного становища дітей з порушенням 

розвитку, а також дітей з інвалідністю. Одночасно було зазначено, що 

відповідно до «Інформації про діяльність інституту громадянського суспільства 

соціального спрямування» благодійна організація провадить діяльність у сфері 

розвитку послуг раннього вручання, а також забезпечення розвитку дитини. 
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За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проекту благодійного 

фонду «Інститут раннього втручання» для дітей з порушеннями розвитку та 

дітей-інвалідів «Інформаційна кампанія в підтримку розбудови мережі 

раннього втручання в Харківській області». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 11; проти - 0; утримались – 0. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту проект благодійного фонду «Інститут 

раннього втручання» для дітей з порушеннями розвитку та дітей-інвалідів 

«Інформаційна кампанія в підтримку розбудови мережі раннього втручання в 

Харківській області». 

 

26. Про розгляд проекту громадської організації «Українське 

об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Харківській 

області» «Соціально-психологічна реабілітація «Небо для всіх». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що громадська 

організація відповідно до власного статуту захищає соціальні права і свободи 

учасників бойових дій та волонтерів Харківської області. Одночасно було 

зазначено, що відповідно до «Інформації про діяльність інституту 

громадянського суспільства соціального спрямування» громадська організація 

провадить діяльність з вшанування загиблих та учасників бойових дій на сході 

України у війні з російським агресором.  

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проекту громадської 

організації «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у 

Харківській області» «Соціально-психологічна реабілітація «Небо для всіх». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 6; проти - 0; утримались – 5. 

 

Тетяна БАБЕНКО Утрималася Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ Утримався Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА Утрималася Лариса ПАЩЕНКО За 
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Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА Утрималася 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  Утрималася 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту проект громадської організації 

«Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у 

Харківській області» «Соціально-психологічна реабілітація «Небо для всіх». 

 

27. Про розгляд програми громадської організації «Мавріка» допомога 

людям з особливими потребами та розвитку кінних видів відпочинку» 

«Добровест». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами програми. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що відповідно 

до «Інформації про діяльність інституту громадянського суспільства 

соціального спрямування» громадська організація провадить діяльність з 

реабілітації дітей з інвалідністю.  

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту програми громадської 

організації «Мавріка» допомога людям з особливими потребами та розвитку 

кінних видів відпочинку» «Добровест». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 11; проти - 0; утримались – 0. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту програму громадської організації 

«Мавріка» допомога людям з особливими потребами та розвитку кінних видів 

відпочинку» «Добровест». 

 

28. Про розгляд проекту Харківського обласного благодійного фонду 

«Соціальна служба допомоги» «Успішні батьки – успішна дитина». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 
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Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що відповідно 

до «Інформації про діяльність інституту громадянського суспільства 

соціального спрямування» благодійна організація провадить діяльність з 

соціально-правового захисту прав дітей, допомоги дітям з кризових сімей, 

тощо. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проекту Харківського 

обласного благодійного фонду «Соціальна служба допомоги» «Успішні батьки 

– успішна дитина». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 0; проти - 11; утримались – 0. 

 

Тетяна БАБЕНКО Проти Олександр КОТУКОВ Проти 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ Проти Галина НАЗАРОВА  Проти 

Юлія КАРПАЧОВА Проти Лариса ПАЩЕНКО Проти 

Денис ДОРОЖКІН  Проти Лариса СОЛОМАХА Проти 

Ірина ЄВДОКИМОВА  Проти Олена ХВАТИНЕЦЬ  Проти 

Ігор ІСАЄНКО  Проти   

 

ВИРІШИЛИ: Не допускати до захисту проект Харківського обласного 

благодійного фонду «Соціальна служба допомоги» «Успішні батьки – успішна 

дитина», як такий що не відповідає пріоритетним напрямам, визначених 

Конкурсною комісією та/або зазначеним у загальнодержавних та/або обласних 

програмах, відповідно до Порядку. 

 

29. Про розгляд проекту благодійної організації «Благодійний фонд 

«Добробут України» «Посилення потенціалу влади і громади у процесі 

розбудови системи реагування на випадки домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі у Харківській області». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що відповідно 

до «Інформації про діяльність інституту громадянського суспільства 

соціального спрямування» благодійна організація провадить діяльність у сфері 

протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків, запобігання та протидії насильству, тощо. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проекту благодійної 

організації «Благодійний фонд «Добробут України» «Посилення потенціалу 

влади і громади у процесі розбудови системи реагування на випадки 

домашнього насильства та насильства за ознакою статі у Харківській області». 
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ГОЛОСУВАЛИ: за - 10; проти - 0; утримались – 1. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  Утримався   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту проект благодійної організації 

«Благодійний фонд «Добробут України» «Посилення потенціалу влади і 

громади у процесі розбудови системи реагування на випадки домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі у Харківській області». 

 

30. Про розгляд проекту громадської організації «Центр 

психологічного розвитку «РАЗОМ» «Ефективна взаємодія – дорослі та 

діти». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що громадська 

організація, відповідно до власного статуту захищає права та свободи громадян 

України, в тому числі, які потребують соціальної підтримки, а також провадить 

діяльність з надання допомоги особам, які перебувають у складних життєвих 

обставинах та іншим малозахищеним верствам населення. Одночасно, 

наголошено, що відповідно до «Інформації про діяльність інституту 

громадянського суспільства соціального спрямування» громадська організація 

провадить діяльність у сфері ефективної взаємодії між внутрішньо 

переміщеними особами та громадами, ненасильницького спілкування, а також 

співпрацює з місцевими фахівцям у соціальній сфері. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проекту громадської 

організації «Центр психологічного розвитку «РАЗОМ» «Ефективна взаємодія – 

дорослі та діти». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 11; проти - 0; утримались – 0. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   
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ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту проект благодійної організації 

«Благодійний фонд «Добробут України» «Посилення потенціалу влади і 

громади у процесі розбудови системи реагування на випадки домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі у Харківській області». 

 

31. Про розгляд проекту благодійної організації «Благодійний фонд 

Волонтери: Дорослі-Дітям» «Круглий стіл: розвиток реформи системи 

інституційного догляду та виховання дітей у Харківській області». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що відповідно 

до «Інформації про діяльність інституту громадянського суспільства 

соціального спрямування» благодійна організація провадить діяльність у сфері 

підтримки кризових та багатодітних родин. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проекту благодійної 

організації «Благодійний фонд Волонтери: Дорослі-Дітям» «Круглий стіл: 

розвиток реформи системи інституційного догляду та виховання дітей у 

Харківській області». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 4; проти - 0; утримались – 7. 

 

Тетяна БАБЕНКО Утрималася Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  Утрималася 

Юлія КАРПАЧОВА Утрималася Лариса ПАЩЕНКО Утрималася 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА Утрималася 

Ірина ЄВДОКИМОВА  Утрималася Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  Утримався   

 

ВИРІШИЛИ: Не допускати до захисту проект благодійної організації 

«Благодійний фонд Волонтери: Дорослі-Дітям» «Круглий стіл: розвиток 

реформи системи інституційного догляду та виховання дітей у Харківській 

області», як такий що не відповідає пріоритетним напрямам, визначених 

Конкурсною комісією та/або зазначеним у загальнодержавних та/або обласних 

програмах, відповідно до Порядку. 

 

 

 

 

 



 30 

32. Про розгляд проекту громадської спілки «Центр підтримки 

громадської ініціативи «РОЗВИТОК» «Збереження родини, як умова 

гармонійного розвитку дитини». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що відповідно 

до «Інформації про діяльність інституту громадянського суспільства 

соціального спрямування» благодійна організація провадить діяльність у сфері 

підтримки багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю, а 

також пенсіонерів. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проекту громадської 

спілки «Центр підтримки громадської ініціативи «РОЗВИТОК» «Збереження 

родини, як умова гармонійного розвитку дитини». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 9; проти - 0; утримались – 2. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ Утримався 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО Утрималася 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту проект громадської спілки «Центр 

підтримки громадської ініціативи «РОЗВИТОК» «Збереження родини, як умова 

гармонійного розвитку дитини». 

 

33. Про розгляд проекту громадської організації «Центр громадських 

ініціатив «Заря Сварога» «Школа блогерів «Коло порозуміння». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що відповідно 

до «Інформації про діяльність інституту громадянського суспільства 

соціального спрямування» громадська організація провадить діяльність у сфері 

підтримки багатодітних родин та внутрішньо переміщених осіб. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проекту громадської 
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організації «Центр громадських ініціатив «Заря Сварога» «Школа блогерів 

«Коло порозуміння». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 2; проти - 6; утримались – 3. 

 

Тетяна БАБЕНКО Проти Олександр КОТУКОВ Утримався 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  Проти 

Юлія КАРПАЧОВА Утрималася Лариса ПАЩЕНКО Утрималася 

Денис ДОРОЖКІН  Проти Лариса СОЛОМАХА Проти 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  Проти 

Ігор ІСАЄНКО  Проти   

 

ВИРІШИЛИ: Не допускати до захисту проект громадської організації «Центр 

громадських ініціатив «Заря Сварога» «Школа блогерів «Коло порозуміння», як 

такий що не відповідає пріоритетним напрямам, визначених Конкурсною 

комісією та/або зазначеним у загальнодержавних та/або обласних програмах, 

відповідно до Порядку. 

 

34. Про розгляд проекту громадської організації «Центр громадських 

ініціатив «Східна зірка» «Школа сімейного спілкування». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що відповідно 

до «Інформації про діяльність інституту громадянського суспільства 

соціального спрямування» громадська організація провадить діяльність у сфері 

підтримки багатодітних родин та внутрішньо переміщених осіб. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проекту громадської 

організації «Центр громадських ініціатив «Східна зірка» «Школа сімейного 

спілкування». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 0; проти - 0; утримались – 11. 

 

Тетяна БАБЕНКО Утрималася Олександр КОТУКОВ Утримався 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ Утримався Галина НАЗАРОВА  Утрималася 

Юлія КАРПАЧОВА Утрималася Лариса ПАЩЕНКО Утрималася 

Денис ДОРОЖКІН  Утримався Лариса СОЛОМАХА Утрималася 

Ірина ЄВДОКИМОВА  Утрималася Олена ХВАТИНЕЦЬ  Утрималася 

Ігор ІСАЄНКО  Утримався   

 

ВИРІШИЛИ: Не допускати до захисту проект громадської організації «Центр 

громадських ініціатив «Східна зірка» «Школа сімейного спілкування», як такий 
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що не відповідає пріоритетним напрямам, визначених Конкурсною комісією 

та/або зазначеним у загальнодержавних та/або обласних програмах, відповідно 

до Порядку. 

 

35. Про розгляд проекту громадської організації «Харківська 

платформа розвитку культури і туризму» «Сучасні підходи до соціалізації 

соціально вразливих категорій населення Харківської області засобами 

культури». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що відповідно 

до «Інформації про діяльність інституту громадянського суспільства 

соціального спрямування» громадська організація провадить діяльність у сфері 

підтримки внутрішньо переміщених осіб. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проекту громадської 

організації «Харківська платформа розвитку культури і туризму» «Сучасні 

підходи до соціалізації соціально вразливих категорій населення Харківської 

області засобами культури». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 3; проти - 5; утримались – 3. 

 

Тетяна БАБЕНКО Проти Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ Проти Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА Проти Лариса ПАЩЕНКО Проти 

Денис ДОРОЖКІН  Утримався Лариса СОЛОМАХА Утрималася 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  Проти 

Ігор ІСАЄНКО  Утримався   

 

ВИРІШИЛИ: Не допускати до захисту проект громадської організації 

«Харківська платформа розвитку культури і туризму» «Сучасні підходи до 

соціалізації соціально вразливих категорій населення Харківської області 

засобами культури», як такий що не відповідає пріоритетним напрямам, 

визначених Конкурсною комісією та/або зазначеним у загальнодержавних 

та/або обласних програмах, відповідно до Порядку. 

 

36. Про розгляд проекту об’єднання волонтерів Благодійний фонд 

«ВОЛЮА» «Уроки пам’яті».  

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 
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В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що відповідно 

до статуту благодійної організації одним з її напрямів діяльності є соціальний 

захист, соціальне забезпечення та правова допомога громадян України, а також 

провадить діяльність з надання допомоги малозабезпеченим, особам з 

інвалідністю, багатодітним тощо. Одночасно, було зазначено, що відповідно до 

«Інформації про діяльність інституту громадянського суспільства соціального 

спрямування» благодійна організація провадить діяльність у сфері підтримки 

учасників антитерористичної операції та матерів загиблих учасників 

антитерористичної операції. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проекту об’єднання 

волонтерів Благодійний фонд «ВОЛЮА» «Уроки пам’яті». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 11; проти - 0; утримались – 0. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту проект об’єднання волонтерів 

Благодійний фонд «ВОЛЮА» «Уроки пам’яті». 

 

37. Про розгляд проекту об’єднання волонтерів Благодійний фонд 

«ВОЛЮА» «Матері Героїв».  

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що відповідно 

до статуту благодійної організації одним з її напрямів діяльності є соціальний 

захист, соціальне забезпечення та правова допомога громадян України, а також 

провадить діяльність з надання допомоги малозабезпеченим, особам з 

інвалідністю, багатодітним тощо. Одночасно, було зазначено, що відповідно до 

«Інформації про діяльність інституту громадянського суспільства соціального 

спрямування» благодійна організація провадить діяльність у сфері підтримки 

учасників антитерористичної операції та матерів загиблих учасників 

антитерористичної операції. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проекту об’єднання 

волонтерів Благодійний фонд «ВОЛЮА» «Матері Героїв». 
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ГОЛОСУВАЛИ: за - 11; проти - 0; утримались – 0. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту проект об’єднання волонтерів 

Благодійний фонд «ВОЛЮА» «Матері Героїв». 

 

38. Про розгляд проекту благодійної організації «Благодійний фонд 

«Територія творчості» «Великий Слобожанський марафон «Моя родина». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що відповідно 

до «Інформації про діяльність інституту громадянського суспільства 

соціального спрямування» благодійна організація провадить діяльність у сфері 

підтримки дітей та молоді з функціональними обмеженнями з числа 

внутрішньо переміщених осіб. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проекту благодійної 

організації «Благодійний фонд «Територія творчості» «Великий 

Слобожанський марафон «Моя родина». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 9; проти - 3; утримались – 0. 

 

Тетяна БАБЕНКО Проти Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ Проти Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА Проти Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту проект благодійної організації 

«Благодійний фонд «Територія творчості» «Великий Слобожанський марафон 

«Моя родина». 
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39. Про розгляд проекту громадської організації «Арт оборона» 

«Життя – як подвиг» присвячено громадському активісту Ігорю 

Толмачьову». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що відповідно 

до «Інформації про діяльність інституту громадянського суспільства 

соціального спрямування» благодійна організація провадить діяльність у сфері 

увічнення пам’яті загиблих учасників антитерористичної операції та підтримки 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проекту громадської 

організації «Арт оборона» «Життя – як подвиг» присвячено громадському 

активісту Ігорю Толмачьову». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 9; проти - 0; утримались – 3. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  Утрималася 

Юлія КАРПАЧОВА Утрималася Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  Утрималася Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту проект громадської організації «Арт 

оборона» «Життя – як подвиг» присвячено громадському активісту Ігорю 

Толмачову». 

 

40. Про розгляд проекту громадської організації «Українське 

об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Харківській 

області» «До дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що громадська 

організація відповідно до власного статуту захищає соціальні права і свободи 

учасників бойових дій та волонтерів Харківської області. Одночасно було 

зазначено, що відповідно до «Інформації про діяльність інституту 

громадянського суспільства соціального спрямування» громадська організація 
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провадить діяльність з вшанування загиблих та учасників бойових дій на сході 

України у війні з російським агресором.  

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проекту громадської 

організації «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у 

Харківській області» «До дня пам’яті захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 11; проти - 0; утримались – 0. 

 

Тетяна БАБЕНКО За Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту проект громадської організації 

«Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у 

Харківській області» «До дня пам’яті захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України». 

 

41. Про розгляд проекту Харківської обласної молодіжної громадської 

організації «Харківський центр волонтерів» «Місія допомоги». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що громадська 

організація відповідно до власного статуту захищає соціально-економічні 

інтереси членів організації (до якої входять особи з інвалідністю та багатодітні 

сім'ї), сприяє розвитку волонтерського руху, шляхом надання допомоги 

малозабезпеченим, багатодітним та інших категорій населення, що потребують 

соціальної підтримки на реабілітації. Одночасно було зазначено, що відповідно 

до «Інформації про діяльність інституту громадянського суспільства 

соціального спрямування» громадська організація провадить діяльність у сфері 

підтримки багатодітним та малозабезпеченим сім’ям, а також реабілітації осіб з 

інвалідністю.  

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проекту Харківської 

обласної молодіжної громадської організації «Харківський центр волонтерів» 

«Місія допомоги». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 10; проти - 1; утримались – 0. 
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Тетяна БАБЕНКО Проти Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ За Галина НАЗАРОВА  За 

Юлія КАРПАЧОВА За Лариса ПАЩЕНКО За 

Денис ДОРОЖКІН  За Лариса СОЛОМАХА За 

Ірина ЄВДОКИМОВА  За Олена ХВАТИНЕЦЬ  За 

Ігор ІСАЄНКО  За   

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до захисту проект Харківської обласної молодіжної 

громадської організації «Харківський центр волонтерів» «Місія допомоги». 

 

42. Про розгляд проекту благодійної організації «Харківський 

благодійний фонд «Благо». 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

проінформувала про те, що члени Конкурсної комісії ознайомилися з 

основними заходами проекту. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Під час обговорення члени Конкурсної комісії наголосили, що відповідно 

до «Інформації про діяльність інституту громадянського суспільства 

соціального спрямування» благодійна організація провадить діяльність у сфері 

підтримки внутрішньо переміщених осіб, а також дітей, які постраждали 

внаслідок військового конфлікту. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна БАБЕНКО, 

запропонувала проголосувати за допущення до захисту проекту благодійної 

організації «Харківський благодійний фонд «Благо». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 1; проти - 0; утримались – 10. 

 

Тетяна БАБЕНКО Утрималася Олександр КОТУКОВ За 

Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ Утримався Галина НАЗАРОВА  Утрималася 

Юлія КАРПАЧОВА Утрималася Лариса ПАЩЕНКО Утрималася 

Денис ДОРОЖКІН  Утримався Лариса СОЛОМАХА Утрималася 

Ірина ЄВДОКИМОВА  Утрималася Олена ХВАТИНЕЦЬ  Утрималася 

Ігор ІСАЄНКО  Утримався   

 

ВИРІШИЛИ: Не допускати до захисту проект благодійної організації 

«Харківський благодійний фонд «Благо». 

 

35. Про визначення прохідного балу. 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Юлію КАРПАЧОВУ, яка 

запропонувала визначити, що мінімальний прохідний бал для конкурсних 

пропозицій, відповідно до абзацу четвертого пункту 21 Порядку по кожному 

критерію, зазначених у Порядку на рівні 3,0. 
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