
Протокол № 2 

 

засідання Конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій 

 

11 червня 2020 року 

м. Харків, майдан Свободи, 5 

Держпром, 3 під’їзд, 6 поверх, 

к. 201 (зала засідань) 

 

Засідання розпочалося о 10-00 

Засідання закінчилося о 11-00 

 

Засідання відбувається за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. 

 

Взяли участь у засіданні: 

 

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 соціальних гарантій 

Департаменту соціального захисту населення 

Харківської обласної державної адміністрації, 

секретар Конкурсної комісії 

 

ПРИСУТНІ: 

члени Конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій (далі – Конкурсна 

комісія): Віталій БУШКОВСЬКИЙ, Олександр ГОЛОВІН, Ігор ІСАЄНКО, 

Вікторія КРАВЧЕНКО, Лариса ПАЩЕНКО, Лариса СОЛОМАХА, Олена 

ХВАТИНЕЦЬ, Людмила ХРАМЦОВА, Ірина ЄВДОКИМОВА, Галина 

НАЗАРОВА, Денис ДОРОЖКІН, Олександр КОТУКОВ. 

 

До початку розгляду порядку денного, в частині розгляду звітів, усі 

присутні члени Конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій (далі – 

Конкурсної комісії) заявили про відсутність конфлікту інтересів під час 

виконання власних повноважень. 

 

Порядок денний: 

Про коригування обсягів видатків для виконання (реалізації) програм 

(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства 
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соціального спрямування, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 

2020 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 15; проти – 0; утрималися – 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Конкурсної комісії. 

 

Про коригування обсягів видатків для виконання (реалізації) програм 

(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства 

соціального спрямування, для реалізації яких надається фінансова 

підтримка у 2020 році. 

 

СЛУХАЛИ:  

Тетяна БАБЕНКО, голову Конкурсної комісії, яка доповіла, що відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами) на усій 

території України установлен карантин з 12.03.2020 до 22.05.2020 і наразі 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» карантин установлен з 

22 травня по 22 червня 2020 року. Згідно із зазначеними постановами,  

заборонено проведення всіх масових заходів (культурних, розважальних, 

спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів з кількістю 

учасників більше ніж 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

У зв’язку з цим, не відбулося фінансування: 

– у квітні поточного року Харківської обласної організації Всеукраїнської 

громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» у сумі 

15,6 тис. грн. для реалізації заходу «Вшанування пам’яті ліквідаторів аварії на 

ЧАЕС» (термін реалізації заходу – 26 квітня 2020 року); 

– у травні Харківської обласної організації ветеранів України у сумі 

31,3 тис. грн. для реалізації заходу «Про урочистості, присвячені 75-й річниці 

Тетяна БАБЕНКО за Вікторія КРАВЧЕНКО за 

Юлія КАРПАЧОВА за Лариса ПАЩЕНКО за 

Олександр ГОЛОВІН за Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ за 

Віталій БУШКОВСЬКИЙ за Лариса СОЛОМАХА за 

Ігор ІСАЄНКО за Олена ХВАТИНЕЦЬ  за 

Ірина ЄВДОКИМОВА за Людмила ХРАМЦОВА за 

ГАЛИНА НАЗАРОВА за Денис ДОРОЖКІН за 

  Олександр КОТУКОВ за 
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Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» (термін реалізації заходу – 

09 травня 2020 року). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Лариса Соломаха, член Конкурсної комісії, яка доповіла, що відповідно до 

внесених змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 

рік», Податкового кодексу України та рішення Харківської обласної ради від 

28.05.2020 № 1289-VІІ «Про внесення змін до рішення обласної ради від 

05 грудня 2019 року № 1130-VІІ «Про обласний бюджет Харківської області на 

2020 рік» з додатками до нього (зі змінами) і зменшення дохідної частини 

обласного бюджету, зменшено видатки на підтримку інститутів громадянського 

суспільства КЕКВ 2610 – 46,89 тис. грн. 

Юлія Карпачова, секретар Конкурсної комісії, яка зазначила, що згідно із 

пунктом 25 Порядку використання коштів обласного бюджету інститутами 

громадянського суспільства соціального спрямування та проведення конкурсів 

із визначення програм (проектів, заходів), затвердженого рішенням обласної 

ради від 28.02.2019 року № 930-VІІ (зі змінами) необхідно прийняти рішення 

про коригування обсягів видатків рекомендованого обсягу фінансування 

інститутів громадянського суспільства, а саме не здійснювати фінансування 

заходів, які не проводилися у зв’язку із введенням карантину, тобто зменшити 

загальний обсяг фінансування: 

– Харківської обласної організації Всеукраїнської громадської організації 

інвалідів «Союз Чорнобиль України» у сумі 15,6 тис. грн.; 

– Харківської обласної організації ветеранів України у сумі 31,3 тис. грн.. 

В обговоренні взяли участь усі присутні члени Конкурсної комісії. 

Олександр Полянський запропонував. здійснити зменшення фінансування 

організацій, які не можуть виконати заплановані заходи через проведення 

карантину в зазначені терміни (до відповідних календарних дат). 

Лариса Пащенко підтримала пропозицію не здійснювати фінансування 

заходів, які не проводилися у зв’язку із введенням карантину, тобто зменшити 

загальний обсяг фінансування. 

За результатами обговорення голова Конкурсної комісії Тетяна Бабенко 

запропонувала прийняти рішення про зменшення загального обсягу 

фінансування: 

– Харківській обласній організації Всеукраїнської громадської організації 

інвалідів «Союз Чорнобиль України» у сумі 15,6 тис. грн.; 

– Харківській обласній організації ветеранів України у сумі 31,3 тис. грн. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 15; проти – 0; утрималися – 0. 

 

Тетяна БАБЕНКО за Вікторія КРАВЧЕНКО за 

Юлія КАРПАЧОВА за Лариса ПАЩЕНКО за 

Олександр ГОЛОВІН за Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ за 

Віталій БУШКОВСЬКИЙ за Лариса СОЛОМАХА за 

Ігор ІСАЄНКО за Олена ХВАТИНЕЦЬ  за 
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Ірина ЄВДОКИМОВА за Людмила ХРАМЦОВА за 

ГАЛИНА НАЗАРОВА за Денис ДОРОЖКІН за 

  Олександр КОТУКОВ за 

    

УХВАЛИЛИ:  

Зменшити загальний обсяг фінансування інститутів громадянського 

суспільства для: 

– Харківської обласної організації Всеукраїнської громадської організації 

інвалідів «Союз Чорнобиль України» у сумі 15,6 тис. грн.; 

– Харківської обласної організації ветеранів України у сумі 31,3 тис. грн.. 

 

 

 

Голова Конкурсної комісії      ________________ Тетяна БАБЕНКО 

 

Заступник голови Конкурсної комісії __________ Олександр ПОЛЯНСЬКИЙ 

 

Секретар Конкурсної комісії  _________________ Юлія КАРПАЧОВА 

Члени Конкурсної комісії      _________________ Віталій БУШКОВСЬКИЙ 

     _________________ Олександр ГОЛОВІН 

                            _________________ Денис ДОРОЖКІН 

     _________________ Ігор ІСАЄНКО 

 _________________ Ірина ЄВДОКИМОВА 

 _________________ Галина НАЗАРОВА 

 _________________ Олександр КОТУКОВ 

     _________________ Вікторія КРАВЧЕНКО 

_________________ Лариса ПАЩЕНКО 

_________________ Лариса СОЛОМАХА 

_________________ Олена ХВАТИНЕЦЬ 

_________________ Людмила ХРАМЦОВА 


