
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання конкурсної комісії з питань здійснення соціального замовлення 

за рахунок бюджетних коштів у 2023 році  

 

від   23 січня 2023 року      

Почато засідання – 15год.00хв 

Закінчено засідання – 15год.45хв 

 

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ: 

Совгуть Василь 

Сергійович 

- Голова Рафалівської селищної ради, голова 

комісії 

Римарчук Світлана 

Михайлівна 

- Начальник відділу  соціального захисту 

населення , секретар комісії 

   

Члени комісії: 

Похила Світлана Сергіївна –    Начальник відділу – головний бухгалтер 
 

Базиляк Марія Василівна 

 

- Завідувач Рафалівської амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини (за згодою) 

Килюшик Степан 

Володимирович 

- Пресвітер Української церкви християн віри 

євангельської (за згодою)  
   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про умови конкурсу з використанням соціального замовлення для 

надання соціальних послуг з догляду вдома для осіб які належать до вразливих 

категорій населення, або перебувають у складних життєвих обставинах за 

рахунок бюджетних коштів у рамках селищної Програми  соціального захисту 

окремих категорій населення територіальної громади «Соціальний захист 

населення» на 2023 рік» (далі-Конкурс). 

2. Ознайомлення членів конкурсної комісії з інформацією про 

результати поданих потенційними надавачами соціальних послуг конкурсних 

пропозицій щодо надання соціальних послуг. 

3. Відкриття  та розгляд конкурсної пропозиції поданої потенційним 

надавачем соціальних послуг конкурсної пропозиції щодо надання соціальних 

послуг. 

4. Визначення переможця Конкурсу. 

 

СЛУХАЛИ:  

Голову комісії Василя СОВГУТЯ, про умови конкурсу, який 

проінформував присутніх, що з метою проведення конкурсу на надання 

соціальних послуг «догляд вдома» для осіб, які належать до вразливих категорій 

населення, або перебувають у  складних життєвих обставинах за рахунок 

бюджетних коштів у рамках селищної Програми соціального захисту окремих 

категорій населення територіальної громади «Соціальний захист населення» на 

2023 рік» прийнятого розпорядження про проведення конкурсу у 2023 році на 

надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів. Оголошення про 

проведення конкурсу оприлюднено на сайті Рафалівської селищної ради 26 

грудня 2022 року.  Термін подачі документів для участі в конкурсі закінчився  

17 січня 2023 року о 17-00 год.         

СЛУХАЛИ:  
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Секретаря комісії  Світлану РИМАРЧУК, про подані конкурсні 

пропозиції, яка проінформував присутніх, що для участі в конкурсі на надання 

соціальних послуг догляд вдома для осіб які належать до вразливих категорій 

населення, або перебувають у складних життєвих обставинах за рахунок 

бюджетних коштів у рамках селищної Програми  «Соціальний захист 

населення» на 2023 рік», в зазначені в оголошені терміни, подано пропозицію 

одним надавачем соціальних послуг -  Громадською організацією «СОЦІАЛ 

ЦЕНТР». 

Членами комісії проведено перевірку конкурсної пропозиції Громадської 

організації «СОЦІАЛ  ЦЕНТР»  на дотримання вимог, які визначені в 

оголошені про проведення конкурсу. Конкурсна пропозиція відповідає 

конкурсним вимогам визначених в оголошенні.  

В ході обговорення конкурсною комісією, та керуючись підпунктом 1 

пунктом 26 Порядку надання соціальних послуг шляхом соціального 

замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. 

 № 450, комісія,- 

ВИРІШИЛА:  

1. Підтримати конкурсну пропозицію щодо розгляду та оцінки 

конкурсної пропозиції від Громадської організації «СОЦІАЛ ЦЕНТР» на 

підставі паперового варіанту. 

2. Конкурсну пропозицію з Громадської організації «СОЦІАЛ ЦЕНТР» 

визнати як таку, що відповідає вимогам, які визначені в оголошенні про 

проведення Конкурсу (відомість про дотримання вимог щодо конкурсних 

пропозицій додається).  

3. Визначити переможцем Конкурсу Громадську організацію 

«СОЦІАЛ ЦЕНТР». 

4. Рекомендувати селищному голові Рафалівської селищної ради 

укласти договір про надання соціальних послуг з Громадською організацією 

«СОЦІАЛ ЦЕНТР». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 5     «Проти» - 0    «Утримались» - 0 

 

Голова комісії         Василь СОВГУТЬ 

 

Члени комісії:  Марія БАЗИЛЯК 

  Степан КИЛЮШИК 

  Світлана ПОХИЛА 

 

Секретар комісії  Світлана РИМАРЧУК 

 


