
 

ПРОТОКОЛ №1  

засідання районної конкурсної комісії з відбору громадських 

організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва  

при Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

 

від « 12 »  лютого  2020 року 

 

 

Місце засідання:   м. Київ,    вул.  Миколи  Закревського,   87-д,    початок  

об 11:00  

 

 

Голова Комісії: Алєксєєнко Ірина Миколаївна - заступник голови 

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

Заступник голови Комісії: Філоненко Анастасія Володимирівна – 

начальник Управління праці та соціального захисту населення Деснянської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

Секретар Комісії: Невідома Світлана Петрівна - головний спеціаліст з 

питань фінансового контролю та аудиту Управління праці та соціального 

захисту населення Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

 

Присутні члени Комісії:  
Печонкіна Л.В.   

П’ятигорець Н. В. 

Семенюк Л.В. 

Цибуляк Р.Л.  

Шульга Ю.А 

 

Відсутні члени Комісії: 

Лобанчук П.П. 

Трофімчук К.В. 

Чунарьов А.В. 

 

Відеозапис засідання районної конкурсної комісії відповідно до 

п.29 Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової 

підтримки з бюджету міста Києва, затвердженого рішенням Київської 

міської ради від 11.02.2016 року № 89/89 (у редакції рішення Київської 

міської ради від 19.04.2018 року № 495/4559). 

 

 



Порядок денний: 

І. Про визначення розміру фінансової підтримки громадським 

організаціям, за рахунок коштів бюджету міста Києва на 2020 рік та в 

межах виконання міської цільової програми «Соціальне партнерство». 

 

ВИСТУПИЛИ:  

І. Голова Комісії, заступник голови Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації Алєксєєнко Ірина Миколаївна з пропозицією 

стосовно розподілу бюджетних коштів, затверджених для надання 

фінансової підтримки з бюджету міста Києва та визначенням розміру 

фінансової підтримки по кожній організації окремо. 

 

ІІ. Секретар Комісії, головний спеціаліст з питань фінансового 

контролю та аудиту Управління праці та соціального захисту населення 

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Невідома 

Світлана Петрівна з інформацією щодо загального обсягу видатків, 

затверджених Управлінню праці та соціального захисту населення 

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, по КПКВ 

4213192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям 

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість» на 2020 рік у сумі 643,2,0 тис. грн., та по КПКВ 4213242 

«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» у 

сумі 160,8 тис. гривень. 

 

ВИРІШИЛИ: 

І. Враховуючи загальний рейтинг конкурсних пропозицій та 

проекти громадських організацій, визначити розмір фінансової підтримки 

громадських організацій, за рахунок коштів бюджету міста Києва у 

2020 році:   

- Громадська організація «Інвалідів-чорнобильців «Земляки» - 

127,0 тис. грн.; 

- Спілка ветеранів Афганістану Деснянського району м. Києва – 

136,0 тис. грн.; 

- Деснянська районна організація Товариства Червоного Хреста 

України в м. Києві – 160,8 тис. грн.; 

- Громадська організація «Товариство ветеранів-інвалідів ліквідації 

аварії на Чорнобильській АЕС» – 125,0 тис. грн.; 

- Громадська організація «Застава» - 19,2 тис. грн.; 

- Організація ветеранів Деснянського району м. Києва – 

236,0 тис. гривень. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

 І. Про визначення розміру фінансової підтримки за рахунок коштів 

бюджету міста Києва на 2020 рік: 

 «За» -  8 осіб. 



 «Проти» - 0 осіб. 

 «Утрималися» - 0 осіб. 

 

 

Голова Комісії          __________________      Алєксєєнко Ірина Миколаївна 

                                         (підпис) 

 

 

Секретар Комісії       _________________         Невідома Світлана Петрівна 

                                          (підпис) 

 

 

Члени Комісії: 

 

Філоненко А.В.    ________________ 

Лобанчук П.П.    ________________ 

Печонкіна Л.В.    ________________ 

П’ятигорець Н.В.    ________________ 

Семенюк Л.В.    ________________ 

Трофімчук К.В.    ________________ 

Цибуляк Р.Л.    ________________ 

Чунарьов А.В.    ________________ 

Шульга Ю.А.    ________________ 

 


