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засiдання KoMicii з конкурсного вiдбору просктiв стартапiв

|,7.09.202|M.PiBHe

Присутнi:

Кречкевич
Iгор Миколайович

Липко
Володим ир С вяr,ославоtsи ч

Члени KoMicii:

Алекссвич
павло Миколайович

Басюк
Михайло Володимирович

Гладкевич
Надiя Федорiвна

Комаренко
Тарас Анатолiйович

костюкевич
Руслан Миколайович

Майорова
HaTzur iя Олексан;l pi вна

Тимощук
Тамара Ульянiвна

засту[lни к мiського голови,
голова KoMiciT;

начаJlьник Управлiння
економiки MicTa, секретар KoMiciT;

депутат PiBHeHcbKoT мiськоi
KoMiciT з питань бюджету,
кому l laJ l bнoto B"rtacH iсr,ю;

начальник Управлiння з

розtsитItу Tat i нвес,гицiй ;

генеральний директор ПрАТ кРЕНОМЕ>;

диреI(тор ТОts кСмарт Пiпл Гру,п>;

спiвзасновнико координатор проектiв ГО
кРегiональний центр евроiнтеграцiйних п:роектiв>>,

доцент кафедри менеджменту, к.е.н., керiвник
магiс,гратури Управлiння проектами lfУВГll;

депутат PiBHeHcbKoT MicbKoT ради;

ради, гс)лова постiйноI

фiнансiв та угtравлiння

питань страгегiчного

депутат PiBHeHcbKoT мiськоi ради, голова
KoMiciT з питань економiчного
промисловостi, iнвестицiй,

постlино1

розвитку,

пiлприемництва та регуляторноТ полiтики;
пlдтримки



LLIульга
BiKTop Олексiйович

Павлюк
Iгор Васильович

Запрошенi:

конюкевич
Олександр Григорович

Мартинюк
Вiкторiя АнатолiТвна

Iгнатьсва
ольга Володимирiвна

Миронець
Яна Леонiдiвна

Цецельський

Вiдсутнi:

Воробей голова громадськоТ органiзацiТ KPiBHeHcbKa

Людмила I\4иколаТвна фелерачiя маJIого та середнього бiзrrесу <Сдlнiсть>;

начаJlьt-lик Уtlравлiння бюджету i фiнzlнсiв;

заступIJик начальника Управлян]]я економiки MicTa;

на прелставлення просктiв та участь },конк)/рсному
Павло В'ячеславович вiдборi не з'явився.
Семенюк
Юлiя Фелорiвна

Потрапелюк
Iрина ОлексiТвна

Порялок денний:

1. Вступне сJIово застуtlника мiського голови I.Кречкевича.

2. Презентацiя просктiв учасникiв Конкурсу, а саме:
- кВiдкриття IlaBчaJlbtloT ст,улiТ HiI,TboBoT естетики Viola Intelгnational Nail

Дсаdеmу, та проведення вiдбiркового Чемпiонату в м. PiBHe> Г[ОтРаПе;rЮк I.0.;
- кf,итячий розвиток, хореографiя. Створення Щентру вуличних культур)

Мартинюк В.А.;
- <Дкадемiя фiнансовоТ грамотностi, онлайн навчання> IгнатЬеВа. О.В.;
- <переробка та утилiзацiя вiдходiв текстильного виробrrицтва>> Конюкевич

о.Г.;
- кВиробництвсl та пролаж екологiчного одягу з в)киванI{х та нових

матерiал i в> МIиронеuь Я.J1.;

- кзаняття зi ttlкi.ltьного курсу математики для дiтей 1,11 класiв з

використанням iнтерактивноТ дошки> Семенюк [О.Ф.;

- <Вендiнговий бiзнес, встановлення платiжного термiнал]/) I_{еU,еЛЬСКИЙ П.В.



3. Обговоре}lня просктiв та прийлlя,гтя рiшення щодо визнutчення переможцiв,

розмiру фiнансування з бкlдя<ету PitlLleHcbKoT MicbKoT територiальноi' громади по
кожному учаснику.

4. Пiдведення пiдсумкiв та закри,I-гя засiдання.

Слухали:
1. Голову конкурсноТ KoMiciT I. Кречкевича, який ознайомив {rрисутнiх з

Порядком використанtIя l<сlшт,iп бюztя.еl]у PiBHeHcbKoT Micbl<oi r.p{u.opi-""oT
громади для сприяння та пiдтримки реалiзацiТ бiзнес-iдей, проведенн[ конкурсу
стартапiв у Рiвненськiй мiськiй територiальнiй громадi. Також уI{асник:ам Конкурсу
запропонував представити своТ про€кти, а членам KoMiciT за rtеобхiдностi задати
запитання.

2. Потрапелюк Iрину ОлексiТвну, яка представила ]проект кВiдкриття
навчальноТ стулiТ нiгтьовоТ естетики Viola International Nail Academy, тiа цроведення
вiдбiркового Чемпiонату в м. PiBHe) та вiлповiла на запитання членiв конкурсноТ

KoMiciT;

3. I\4артинюк Вiкторiю Анатолiiвну, яка представила, проскт <ЩитячиЙ

розвиток, хоре()I,рафiя. Сr,вореttня I_(eHTpy вуличних культур) та вiдповiла на
запитання членiв конкурсноТ KoMiciT;

4, Iгна,гьсву ()льгу I3ололимирiвну, яка представила проск:т <Академiя

фiнансовоТ грамотностi, онлайн навчання> та вiдповiла на запи]гання членiв
конкурсноТ KoMiciT;

5. JIук'янчука flмитра, яt<ий прелставив проскт Конюкевич€t Олександра
Григоровича <Переробка та утиlriзацiя вiдходiв текстильного вирсlбництвa> та
вiдповiв на запитання членiв конкурсноТ KoMiciT;

6, Миронець Яну Леонiдiвну, яка представила проект <<Виlrобництво та
продаж екологiчного одягу з вживаних та нових матерiалiвl> та вiдповiла на
запитання конкурсноТ KoMiciT;

1. Семенюк К)лiя Федорiвну представила проскт кЗаняття зi шкiльного
курсу матема,гики для дiтей l- l l класiв з використанням iнтерактивноi дошки) та
вiдповiла на запитання членiв конкурсноТ KoMiciT.

8. Пiсля обговорення просктiв секретар конкурсноi KoMioiT В. Липко,
запропонував виставити вiлповiдно ви:]наченим критерiями оt-(iнки бали вiд l до 5

балiв (де l - найIlи)кчий бал, а 5 гlайвиший бал), окремо по кожноN{у проекту та
порахувати загыlьну кiлькiс,rь балiв лJlя визначення переможцiв Конку,рсу.

За результатами оцiнювання :

- проскт <Виробництво та продаж екологiчного одягу з вживаних та
нових матерiалiв> Миронець Яни Леонiдiвни набрав 245 балiв;

- проскт кf,итячий розвиl,ок, хореографiя. Створенн:л IfeHTpy вуличних
культур) Мартинюк BiKTopiT АнатолiТвни набрав240 балiв;

- прOскт <I1ереробка та утилiзацiя вiдходiв текстильного виробництва>

Конюкевича Олександра Гриl,оровича набрав 23З бали;
- проскт <Заняття зi шкiльного курсу математики для дiтей 1-11 класiв З

використан ня м i н,геракт,и Bt toТ дош r<и> Семенюк [ОлiТ Федорiвни набра в 2l7 ба-гriв;

проект <Академiя фiнанссlвсli' грамо,l,ностi, онлайн навчанFIя> IгнатьевОi
Ольги Володимирiвни набрав l 81 бал;



- про€]I(т, кВiдкриття навчальноТ стулiТ нiгт,ьовоl естетики Viola
International NailaBTop) ПотрапеrIюк Iрини ()лексiТвни набрав 10З баrrИ;

- просI(т <Вендiнl,овий бiзнес, встановлення платiжногО теРМiНаЛУ>>

Цецельського Павла В'ячеславовича набрав 52 бали.

Вирiшили:
1. Визна,ги lrереможцями Конкурсу 5 просктiв iз наЙвищиNtи балами та

надати фiнансову пiдтримку з бюджету PiBHeHcbKoT мiськоi територiаrrьноТ громади

на загаJIьну суму 250,0 тис.грн. (двiстi п'ятдесят тисяч гривень, ()0 коп.), зокрема:

- надати фiнансову пi2lтримку проскту кВиробництво та продаж

екологiчного одягу з вживаних т,а нових матерiалiв> Миронець Яни Леонiдiвни в

розмiрi 50 ,гис. грн. (п'ятдеся,r, ,I,исяt{ гривень, 00 коп.);
- наДати фiнансову пiлтримку проскту <Щитячий розllиток, хореографiя.

Створення I-{eHTpy вуличних культур) Мартинюк BiKTopii Анатолiiвнлr в розмiрi 50

тис. грн. (п'ятдесят тисяч гривень, 00 коп.);

- надати фiнансову пiдтримку проскту кПереробка та утилiзlацiя вiдходiв

текстильного виробництва> Конюкевича Олександра Григоровича в рrэзмiрi 50 тис.

грн. (п'ятдесят,гисяч гривень, 00 коп.);
- надати фiнансову пiдтримку проекту <<Заняr:тя з1 шкi.пьнОГО КУРСУ

математики ддя дiтей 1-1l класiв з використа}{ням iнтерактивнсli дошки) Семенюк
К)лiт Федорiвни в розмiрi 50 тис. l,pH. (lt'ят/lесяттисяч гривень, ()0 коп,);

- надати фiнансову пiдтримку проскту кАкадемiя фiнансовоi
грамотнос1i, онлайн навчання) lгнаr,ьсвоТ ольги Володимирiвни в розмiрi 50 тис.

грн. (п'ятдесят тисяч гривень, 00 коп.).

2. Двтtlрам проск,гiв, якi стали переможL(ями конкурсного вiдбору, аJIе ще
не здiйснкlють госполарську дiяльrtiсть, протягом 30 ,цнiв з дня оголошення

результатiв Конкурсу забезпечити державну реестрацiю пiдIrрисмницькоi

дiяльностi.
3. Управлiнню економiки MicTa, протягом 30 днiв з дня оголошеннrI

результатiв Конкурсу, укласти :] його переможцями - суб'скта]ии гос)подарювання

договори Lцодо Llадання фiнаrlсовOТ triд,гримки на реалiзаrtiю iх: бiзнес-iдей,

старт,апiв.
4. Переможцям Конкурсу пiд час та по завершенню реuшlзацl1 проектlв

надавати Управлiнню економiки Mic,r,a звiти щодо резуJIьтатj.в ix реаlriзачii для

подальшого публiчного представлення результатiв та iн(эормуr}ання членiв

конкурсноТ KoMiciT.

5. Учасникам Конкурсу, якi гtе стали його переможцj[ми, зilпропоновано

доопрацювати своТ про€кти та прийняти участь у наступному Кrэнкурс:i,

Голосували:
<За> - дев'ять членiв конкурсноТ KoMicii,
кПроти> - нема€,
кУтримались) - нема€.

Секретар конкурсноТ ком iciT Е}.Липко


