
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання конкурсної комісії  з розгляду програм, проєктів, заходів 

розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 

(реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2022 році за рахунок 

коштів обласного бюджету  

                                             від 15 листопада 2021 року 

                                                           м.Тернопіль 

 

Присутні: начальник управління інформаційної політики та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації (Г.Василенко), начальник відділу 

фінансово-господарського забезпечення управління інформаційної політики та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (О.Григель), головний 

спеціаліст відділу зв’язків з громадськістю та книговидання управління 

інформаційної політики та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

(У.Гачкевич), керівник секретаріату громадської ради при облдержадміністрації 

(Р.Горбатюк), директор агенції регіонального розвитку в Тернопільській області 

(А.Семенюк), голова громадської організації ,,Жіноче коло Тернопілля” 

(О.Чванкіна), керівник громадської організації ,,Освітньо-аналітичний центр 

розвитку громад” (М.Черкашин). 
 

Запрошені: заступник голови обласної державної адміністрації (В.Устенко). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 1. Про затвердження регламенту роботи конкурсної комісії. 

         2. Про індивідуальне оцінювання конкурсних пропозицій щодо 

відповідності запланованих заходів пріоритетним завданням, визначеним 

організатором конкурсу, та загальнодержавним та/або місцевим 

програмам. 

 

Вирішили:  

1. Обрати на наступному засіданні лічильну комісію в складі 3 чоловік 

для оцінювання результатів відкритого захисту програм, проєктів, заходів 

розроблених інститутами громадянського суспільства; 

2. Допустити до участі у ІІ етапі конкурсу конкурсні пропозиції, щодо 

яких більшість членів конкурсної комісії зробила висновок про їх відповідність 

зазначеному критерію: 

 
Номер 

реєст- 

рації 

Назва ІГС, що подав 

конкурсну пропозицію 

Назва проєкту Голосування 

1. Громадська організація 

,,Файна громада” 

 

Традиції сіл, Традиції 

шкіл. 

«За» - 7. 

Проти» - 0. 

Утримались» - 0. 

 

2. Бережанська міська 

громадська організація 

,,Рідне місто” 

Політ на Дирижаблі 

Джоуля. 

«За» - 7. 

Проти» - 0. 

Утримались» - 0. 

 



3. Бережанська міська 

громадська організація 

,,Рідне місто” 

Популяризація історії 

Бережанського краю 

шляхом проведення 

щорічної наукової 

конференції 

,,Бережанська гімназія: 

сторінки історії”. 

«За» - 7. 

Проти» - 0. 

Утримались» - 0. 

 

6. Громадська організація 

,,Екологічний прорив” 

Етнофестиваль ,,Живе 

джерело”. 

«За» - 7. 

Проти» - 0. 

Утримались» - 0. 

 

 

7. Громадська організація 

,,Екологічний прорив” 

Збирання та сортування 

твердих побутових 

відходів. 

«За» - 7. 

Проти» - 0. 

Утримались» - 0. 

 

8. Громадська організація 

,,Клуб історичної 

реконструкції ,,Патріот” 

Театралізоване історичне 

дійство ,,Зборівська 

битва”. 

«За» - 7. 

Проти» - 0. 

Утримались» - 0. 

 

9. Громадська організація 

,,Клуб історичної 

реконструкції ,,Патріот” 

Театралізоване історичне 

дійство ,,Листопадовий 

чин”. 

«За» - 7. 

Проти» - 0. 

Утримались» - 0. 

 

10. Громадська організація 

,,Клуб історичної 

реконструкції ,,Патріот” 

Театралізоване історичне 

дійство ,,Бій над 

Збручем”. 

«За» - 7. 

Проти» - 0. 

Утримались» - 0. 

 

11. ГО ,,Я зможу” Просвітницька діяльність 

на тему соціального 

підприємництва, 

збільшення кількості 

доступних друкованих 

матеріалів для соціально 

незахищених верств 

населення 

Тернопільщини. 

«За» - 6. 

Проти» - 0. 

Утримались» - 1. 

 

12. ГС ,,Молодіжний Центр 

Тернопіль” 

 

 

Проведення начального 

семінару вакансій та 

кар’єри, зокрема для 

внутрішньо переміщених 

осіб та вразливих 

категорій молоді ,,День 

Кар’єри – Новий 

Формат”. 

«За» - 7. 

Проти» - 0. 

Утримались» - 0. 

 

13. Громадська організація 

,,Молодь Кременеччини” 

 

 

,,Е-туризм”. 

 

 

«За» - 7. 

Проти» - 0. 

Утримались» - 0. 

 



 

14. Бережанська міська 

громадська організація 

,,Рідне місто” 

 

 

 

Підвищення якості 

проведених заходів 

громадського сектору 

Бережанської громади 

шляхом покращення 

інституційної 

спроможності 

громадського простору 

,,Рідне місто”. 

«За» - 7. 

Проти» - 0. 

Утримались» - 0. 

 

 

 

3. Не допустити до участі у ІІ етапі конкурсу конкурсні пропозиції, 

щодо яких більшість членів конкурсної комісії зробила висновок про їх 

невідповідність пріоритетним завданням  визначених організатором конкурсу та 

загальнодержавним або місцевим програмам: 

 

 
Номер 

реєстрації 

 

Назва організації 

учасника конкурсу 

Назва програми, програми, 

проєкту, заходу 

Голосування 

5 Громадська 

організація ,,Надрічне 

наше рідне село” 

Осередок фізичної культури і 

спорту ,,Надрічне”. 

«За» -6. 

Проти» - 0. 

Утримались»-1. 

 

4 Бережанська міська 

громадська 

організація ,,Рідне 

місто” 

,,Закінчимо цю війну”. «За» -6. 

Проти» - 0. 

Утримались»-1. 

 

15 Громадська 

організація 

,,Бережанська 

освітньо-туристична 

асоціація ,,Наш край” 

,,У ритмі серця Бережан”. 

 

«За» -6. 

Проти» - 0. 

Утримались»-1. 

 

 

16 Бережанська районна 

громадська 

організація ,,Клуб 

рибалок” 

 

Створення безпечного, 

комфортного та 

привабливого місця для 

проведення дозвілля на 

території Бережанського 

озера. 

«За» -6. 

Проти» - 0. 

Утримались»-1. 

 

 

4. Розмістити рішення конкурсної комісії на вебсайті обласної 

державної адміністрації. 

 

 

 

 


