
ПРОТОКОЛ № 1  

 

засідання конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій 

та проведення моніторингу виконання проектів у сфері молодіжної політики, 

розроблених інститутами громадянського суспільства, 

для виконання (реалізації) яких у 2021 році надається фінансова підтримка 

за рахунок бюджетних коштів 

 

від «11» лютого 2021 року        м. Київ 

 

Початок: об 10:00 год. 

м. Київ, пл. Лесі Українки, 1 

 

Голова конкурсної комісії: Тимофєєв Сергій Олександрович, начальник 

управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації. 

 

Секретар конкурсної комісії: Султанов Ігор Васильович, головний спеціаліст 

відділу молодіжної політики та національно-патріотичного виховання управління 

молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації. 

 

Присутні члени конкурсної комісії: 

 

Сергій ТИМОФЄЄВ - голова конкурсної комісії, начальник 

управління молоді та спорту Київської обласної 

державної адміністрації 

Світлана НАЗАРУК - заступник голови конкурсної комісії, заступник 

начальника управління – начальник відділу 

молодіжної політики та 

національно-патріотичного виховання 

управління молоді та спорту Київської обласної 

державної адміністрації 

Ігор СУЛТАНОВ  - секретар конкурсної комісії, головний 

спеціаліст відділу молодіжної політики та 

національно-патріотичного виховання 

управління молоді та спорту Київської обласної 

державної адміністрації  

Члени конкурсної комісії 

Андрій МИХАЙЛОВ - виконуючий обов’язки директора 

Комунального закладу Київської обласної ради 

«Київський обласний молодіжний центр» (за 

згодою) 

Альона ЛУЦЕНКО - начальник відділу організаційного розвитку та 

діловодства державної установи 

«Всеукраїнський молодіжний центр» (за 

згодою) 



Леся МУКОСЕЄВА - завідувачка відділу молодіжної роботи 

державної установи «Державний інститут 

сімейної та молодіжної політики» (за згодою) 

Марія БАРАБАШ - членкиня Молодіжної ради при Київській 

обласній державній адміністрації, членкиня 

громадської організації «Молодіжне 

об’єднання «Джем Толока» (за згодою) 

Ярослав ХРАПСЬКИЙ  Голова правління Асоціації молодіжних 

центрів України (за згодою) 

 

Відсутні члени конкурсної комісії з поважних причин: 

 

Тарас ВАЩІШИН - депутат Київської обласної ради (за згодою) 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Вступне слово начальника управління молоді та спорту Київської обласної 

державної адміністрації, голови конкурсної комісії Тимофєєва Сергія 

Олександровича 

2. Про затвердження регламенту роботи конкурсної комісії. 

3. Про затвердження порядку проведення конкурсною комісією перевірки 

достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, що подається 

інститутом громадянського суспільства. 

4. Про кількість зареєстрованих проектів у сфері молодіжної політики, 

розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) 

яких у 2021 році надається фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів. 

5. Про відповідність зареєстрованих конкурсних пропозицій вимогам постанови 

Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка». 

6. Про прийняття рішення щодо проведення другого етапу конкурсу (відкритого 

захисту конкурсних пропозицій). 

7. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: Вступне слово голови комісії. 

  

ІНФОРМУВАВ: Тимофєєв С.О. – начальник управління молоді та спорту 

Київської обласної державної адміністрації. Про ситуацію, яка склалася в сфері 

реалізації молодіжної політики на Київщині, перспективи і тенденції співпраці з 

інститутами громадянського суспільства. 

 



2. СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи конкурсної комісії. 

 

ІНФОРМУВАВ: Тимофєєв С.О. – начальник управління молоді та спорту 

Київської обласної державної адміністрації, голова конкурсної комісії. 

Відповідно до пункту 8 Порядку проведення конкурсу з визначення програм 

(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 жовтня 2011 року № 1049, конкурсна комісія на першому засіданні затверджує 

регламент її роботи. Ознайомив членів комісії із регламентом роботи. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити регламент роботи конкурсної комісії (додаток 1). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 8 (одноголосно) 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку проведення конкурсною комісією 

перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, що подається 

інститутом громадянського суспільства. 

 

ІНФОРМУВАВ: Тимофєєв С.О. – начальник управління молоді та спорту 

Київської обласної державної адміністрації, голова конкурсної комісії 

Відповідно до пункту 11 Порядку проведення конкурсу з визначення програм 

(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 жовтня 2011 року № 1049, конкурсна комісія у разі потреби може прийняти 

рішення про проведення перевірки достовірності інформації, зазначеної у конкурсній 

пропозиції. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок проведення конкурсною комісією перевірки 

достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, що подається 

інститутом громадянського суспільства (додаток 2). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 8 (одноголосно) 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

4. СЛУХАЛИ: Про кількість зареєстрованих проектів в сфері молодіжної 

політики, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 

(реалізації) яких у 2021 році надається фінансова підтримка за рахунок бюджетних 

коштів. 



 

ІНФОРМУВАВ: Тимофєєв С.О. – начальник управління молоді та спорту 

Київської обласної державної адміністрації, голова конкурсної комісії. 

Згідно наказу управління молоді та спорту від 01.10.2020 № 3 «Про внесення 

змін до наказу управління молодіжної політики та національно-патріотичного 

виховання від 12 березня 2020 року № 11 «Про проведення обласного конкурсу з 

визначення проектів у сфері молодіжної політики, розроблених інститутами 

громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких у 2021 році надається 

фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів» було оголошено обласний 

конкурс з визначення проектів у сфері молодіжної політики, розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких у 2021 році 

надається фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів, та організовано 

прийом конкурсних пропозицій до 31 жовтня 2020 року. 

Було здійснено прийом конкурсної документації інститутів громадянського 

суспільства. Кількість зареєстрованих конкурсних пропозицій склала – 11 пропозицій 

від 7 інститутів громадянського суспільства.  

 

 

ВИРІШИЛИ: Допустити до розгляду на відповідність пунктам 6, 7 Порядку 

проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 

жовтня 2011 року № 1049, 4 зареєстрованих проектних пропозицій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» –6 

«Проти» –1 

«Утримались» – 1 

 

5. СЛУХАЛИ: Про відповідність зареєстрованих конкурсних пропозицій 

вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 

(реалізації) яких надається фінансова підтримка», та визначення конкурсних 

пропозицій (проектів), що допускаються для участі у другому етапі конкурсу 

(відкритому захисті конкурсних пропозицій). Розгляд конкурсних пропозицій на 

відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням, визначеним наказом 

управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації від 

01.10.2020 № 3 «Про внесення змін до наказу управління молодіжної політики та 

національно-патріотичного виховання від 12 березня 2020 року № 11 «Про 

проведення обласного конкурсу з визначення проектів у сфері молодіжної політики, 

розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) 

яких у 2021 році надається фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів» та 

Комплексній програмі підтримки та розвитку молоді Київської області на 2015-2021 

роки «Молодь Київщини», затвердженій рішенням Київської обласної ради від 



26.03.2015 № 915-47-VІ (зі змінами), та відповідність відповідному 

адміністративно-територіальному рівню реалізації проекту (Київська область). 

Визначення конкурсних пропозицій, які відповідають вимогам пункту 2 Порядку 

проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 

жовтня 2011 року № 1049, та допускаються для участі у другому етапі конкурсу. 

 

ІНФОРМУВАВ: Тимофєєв С.О. – начальник управління молоді та спорту 

Київської обласної державної адміністрації, голова конкурсної комісії. 

Запропонував членам комісії розглянути відповідність зареєстрованих 

конкурсних пропозицій вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 

12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 

визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка», 

відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням у сфері реалізації 

молодіжної політики та відповідність адміністративно-територіальному рівню 

реалізації проекту (Київська область). 

Визначення конкурсних пропозицій, які відповідають вимогам пункту 

2 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) 

яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 жовтня 2011 року № 1049. Запропонував визнати допущені конкурсні 

пропозиції такими, що відповідають загальним умовам проведення конкурсу, але 

потребують технічного доопрацювання і редагування: 

 

ІНФОРМУВАЛА: Луценко Альона, членкиня конкурсної комісії, внесла 

пропозицію щодо рекомендації учасникам конкурсу, представникам ІГС 

доопрацювати подані проектні заявки, внести відповідні корективи щодо технічного 

оформлення і впорядкування заявки, за умови, що конкурсна пропозиція ІГС надалі 

матиме можливість і доречність брати участь в конкурсі. 

 

ВИРІШИЛИ: Взяти до уваги зауваження членів конкурсної комісії і 

рекомендувати учасникам конкурсу, представникам ІГС доопрацювати подані 

проектні заявки, внести відповідні корективи щодо технічного оформлення і 

впорядкування заявки, за умови, що конкурсна пропозиція ІГС надалі матиме 

можливість і доречність брати участь в конкурсі 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» –.8 (одноголосно) 

«Проти» –.0 

«Утримались» –.0 

 



6. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішення щодо проведення другого етапу 

конкурсу (відкритого захисту конкурсних пропозицій). 

 

ІНФОРМУВАЛИ: Тимофєєв С.О. – начальник управління молоді та спорту 

Київської обласної державної адміністрації, голова конкурсної комісії, заступник 

голови конкурсної комісії Назарук С.С. щодо врахування практики реалізації заходів 

в умовах карантинних обмежень і відповідності реалізації заявлених ініціатив без 

зміни істотних умов проведення проектів (заходів).  

 

ІНФОРМУВАЛА: Барабаш Марія – членкиня конкурсної комісії про 

доречність реалізації другого етапу конкурсу у зв’язку із наявною інформацією про 

відсутність бюджетних асигнувань для реалізації заявлених проектів (заходів). 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати організаторам конкурсу не проводити подальші 

етапи обласного конкурсу з визначення проектів у сфері молодіжної політики, 

розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) 

яких у 2021 році надається фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів з 

урахуванням: 

-  прецеденту проведення конкурсу у 2020 році.  

- діючих карантинних обмежень, котрі унеможливлюють реалізацію проектів 

(заходів) в заявленому обсязі (передбачають зміну істотних умов).  

- не передбачених на даний час бюджетних асигнувань на проведення 

конкурсу у 2021 році.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 8 (одноголосно) 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

7. СЛУХАЛИ: Різне 

 

ІНФОРМУВАЛА: Луценко Альона – членкиня конкурсної комісії, щодо 

внесення рекомендації організатору конкурсу активно співпрацювати з інститутами 

громадянського суспільства, котрі подали свої проекти (заходи), враховуючи їх 

ініціативи в календарному плані роботи управління молоді та спорту та під час 

проведення обласних заходів.  

 

ІНФОРМУВАВ: Ігор Султанов щодо позитивних намірів управління молоді та 

спорту здійснювати спільну реалізацію (проведення) заходів в сфері молодіжної 

політики разом з громадськими організаціями, котрі взяли участь у поданні своїх 

проектних ініціатив на даний Конкурс. 



 

ВИРІШИЛИ: Взяти до уваги рекомендації спікерів і організатору конкурсу 

врахувати проектні ініціативи інститутів громадянського суспільства в плані роботи 

управління молоді та спорту Київської облдержадміністрації на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 8 (одноголосно) 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

 

 


