
       
 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

 

 
      Харків 

 
Про затвердження форм документів  

для проведення конкурсу та утворення  

конкурсної комісії для розгляду  

конкурсних пропозицій та проведення моніторингу  

виконання програм (реалізації проектів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського суспільства,  

на виконання (реалізацію) яких надається  

фінансова підтримка з обласного бюджету   

 
 
Відповідно до Указу Президента України від 26 лютого 2016 року 

№ 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», 

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 на виконання 

обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 

2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 14 квітня 2016 року 

№ 110-VII, керуючись статтями 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації»: 

 

1. Затвердити форми: 

заяви для участі у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів),  

розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 

(реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного 

бюджету (додається); 

опису програми (проекту, заходу) та кошторис витрат для їх реалізації 

(додається); 

підсумкового звіту про виконання договору та обсяг використаних 

бюджетних коштів на реалізацію програми (проекту, заходу) (додається). 

 

2. Утворити конкурсну комісію для розгляду конкурсних пропозицій і 

проведення моніторингу виконання програм (реалізації проектів, заходів) та 

затвердити її персональний склад (додається). 
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3. Визначити Управління масових комунікацій Харківської обласної 

державної адміністрації (Аннопольська В.В.) організатором та розпорядником 

коштів конкурсу згідно з обласною цільовою Програмою сприяння розвитку 

громадянського суспільства на 2016 – 2020 роки. 

 

4. Управлінню масових комунікацій Харківської обласної державної 

адміністрації розробити та затвердити наказами управління необхідну робочу 

документацію (оголошення про проведення конкурсу; форму довідки про 

отримання конкурсної пропозиції; порядок проведення перевірки достовірності 

інформації, наведеної у конкурсній пропозиції).  

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації М.Є. Черняка. 

 

Тимчасово виконуюча обов’язки 

голови обласної державної  

адміністрації                                                     Ю.О. СВІТЛИЧНА 

 
 


