
Додаток l до наказу
вiд "l/,09 ? Zozl року Nе J?

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з визначення прогктiв,

розроблених iнститутам и громадя нського суспiльства,
для реалiзацii яких надаеться фiнансова пiлтримка за рахувок коштiв

обласного бюджету у сферi <<нацiонально-патрiотичне впхованшя
молодЬ)l у 2022 роцi

Управлiння у справах молодi та спорry XapKiBcbKoT обласноi державноТ
адмiнiстрацii (ла,ri - Органiзатор) оголошуе конкурс з визначення просктiв,

розроблених iнститутами громадянського суспiльства, для реалiзацii яких
надаеться фiнансова пiдтримка за рахунок коштiв обласного бюлжету у сферi
<<нацiонально-патрiотичне виховання молодЬl (лалi - конкурс), у 2022 poui.

I. Нормативна база, загальнi вимоги та строкп проведення
конкурсу

1. 1 Порядок проведення конкурсу регламентусться:
Порядком проведення конкурсу з визначення програм (проектiв,

заходiв), розроблених iнститутами громадянського суспiльства, для
виконання (реалiзаuii) яких нада€ться фiнансова пiдтримка, затвердженим
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiл l2 жовтня 201l року Nэ l049 (в

редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 04.08.2021 Nл 802) (зi
змiнами);

Порядком використання коштiв обласного бюджету, за рахунок яких

надаеться фiнансова пiдтримка iнстиryтам громадянського суспiльства (на

конкурснiй ocHoBi) для реалiзацii просктiв у сферах державноТ молодiжноi

гlолiтики та нацiонально-па,грiотичного виховання молодi, затвердженим

рiшенням XapKiBcbкoi обласноi ради вiд l 5 жовтня 2020 року No l343-VII;
Порялком реалiзацiТ програм, просктiв та проведення заходiв державноТ

полiтики у молодiжнiй сферi та сферi нацiонально-патрiотичного виховання,
затвердженим наказом MiHicTepcTBa молодi та спорту Украiни вiд 03 березня

2016 року Ns 808 та зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицij Украiни 25

березня 2016 року за Nэ 453/28583 (зi змiнами).
L2 KoHKypcHi пропозицiТ можуть подаватися iнститутами

громадянського суспiльства, що заресстрованi в установленому порядку та
здiйснюють свою дiяльнiсть на територii XapKiBcbKoi областi, не пiзнiше нiж
за шiсть мiсяцiв до оголошення про проведення конкурсу.

1,3 Учасник конкурсу мас бути громадським об'сднанням або його
вiдокремленим пiдроздiлом зi статусом юридичноi особи, який згiдно iз

законодавством ма€ право на отримання фiнансовоi пiдтримки за рахунок
бюджетних коштiв i статутна дiяльнiсть якого спрямована на роботу у сферi

нацiонально-патрiотичного виховання молодi.
1.4 Учасник мае забезпечити спiвфiнансування проскту в розмiрi не

менш як l5 вiдсоткiв необхiдного обсягу фiнансування,



Внесок для реа,,IiзацiТ проскту може здiйснюватися iнститутом
громадянського суспiльства у формi матерiальних чи нематерiальних
pecypciB, у тому числi як оплата BapTocтi власного чи орендованого
примiщення, технiки, облалнання. проТзлу.

1,5 Iнститут громадянського суспiльства, який визнаний лереможцем
конкурсу та отримав фiнансову пiдтримку за рахунок бюджетних коштiв,
здiйснюе закупiвпю ToBapiB, робiт iпослуг за рахунок бюджетних коштiв у
порядку, установленому чинним законодавством Украiни.

1.6 Конкурс проводиться у три етапи:
перший етап: iнливiлуальне оцiнювання членами конкурсноТ KoMiciT

конкурсних пропозичiй на вiдповiднiсть запланованих захолiв прiоритетним
завданням;

другий етап: вiдкритий захист конкурсних пропозицiй керiвником або

уповновaDкеним представником учасника конкурсу;
третiй етап: iндивiдуальне оцiнювання конкурсних пропозицiй членами

конкурсноi KoMicii шляхом проставлення балiв.
1.7 Рiшення про визначенttя переможцiв та обсяги бюджетних коштiв

для реалiзацii просктiв прийма€ться конкурсною комiсiсю на пiдставi

рейтинry конкурсних пропозичiй та в межах передбаченого обсяry

фiнансування протягом l5 днiв пiсля затвердження обласного бюджету на

2022 рiк,

II. Прiоритетнi завданIlя та перелiк видiв дiяльностi, що можуть
бl"тп пiдтриманi органiзатором конкурсу

2.1 KoHKypcHi пропозицiТ, що подаються у сферi (нацiонально-

патрlотичне виховання молодl)), мають оути спрямованI на реалlзацtю
наступних лрiоритетних завдань:

- упорядкування та вдосконаJIення системи вiйськово-патрiотичного
виховання молодi;

- iнформачiйно-просвiтницька
патрiотичного вихован ня молодi:

- забезпечення скоординованоi
патрlотичного виховання молод|l

робота у сферi

дiяльностi у сферi

нацiонально-

нацiона,,tьно-

- розвиток напряму нацiонально-патрiотичного виховання молодi.
2.2 Органiзатором конкурсу можуть бути пiдтриманi наступнi види

дlяльностl:
проведення акцiй, iгор, KoHKypciB, засiдань за круглим столом, дебатiв,

ceMiHapiB, ceмiHapiB-TpeHiHгiB, тренiнгiв, зборiв-походiв, зльотiв, походiв,
змагань, марафонiв. наметових таборiв, пленерiв, конференчiй, форумiв,

фестивалiв, концертiв та iнших заходiв;
видання iнформацiйних та методичних матерiалiв, виготовлення

розмiщення соцiальних фiльмiв, роликiв та соцiальноi реклами;
тощо.



IП. Вимоги до KoHKypcHoi пропозпчii та граничний обсяг

фiнансування однiсi програми (проекry, заходу) за рахунок бюдrкетних
коштiв

3.1 КонкчDсна пропозицiя мас мiстити:
l) Заяву про участь у KoHKypci, за формою згiдно з Додатком l, iз

зазначенням найменування iнституту громадянського суслiльства та назви
проекту за пiдписом керiвника або уповноваженоi особи iнституту
громадянського суспiльства.

2) Копiю статутних документiв iнстиryту громадянською суспiльства:
статут (положення), витяг з Сдиного державного реестру юриличних осiб,

фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань.
3) Опис проскту та кошторис витрат, необхiдних для реалiзаuii проекту,

за формою, визначеною у [одатку 2. Опис проекту мае мiстити меry i
завдання, план виконання, iз зазначенням с,грокiв та вiдповiдальних
виконавцiв на кожному еrапi. очiкуванi результати та KoHKpeTHi

результативнi показники реалiзаuiТ проекry,
аудиторiю, залучену ло реалiзачii проскту, iншi

iнформаuiю про цiльову
iнститути громадянського

суспiльства, способи iнформування громадськостi про хiд реалiзаuiТ проскту,

детальний розрахунок витрат та джерела фiнансування.
Проскт та кошторис ви,грат. поданi на конкурс. мають вiдповiдати

нормам Порялку реалiзачiТ профам. просктiв та проведення заходiв

державноi полiтики у молодiжнiй сферi та сферi нацiонально-патрiотичного
затвердженого наказом MiHicTepcTBa молодiвиховання, затвердженого наказом lvllнlcTepcTBa моJlолl l,а cllopl,y украlни

вiд 03 березня 2016 року N 808 та зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ
спорту Украiни

Украiни 25 березня 20lб року за Nэ 453/28583 (зi змiнами).
4) Листи-пiдтвердження органiв державноi влали. органiв мiсцевого

самоврядування та ixHix виконавчих органiв. наукових установ. iнститутiв
громадянського суспiльства, iнших установ та органiзацiй (у разi ix
зzrлучення до реалiзачiТ проскту).

5) lнформацiю про лiяльнiсть iнституту громадянського суспiльства,
зокрема, досвiд реаJiзацii проектiв i проведення заходiв за рахунок
бюджетних коштiв та iнших джерел фiнансування, джерела фiнансування
iнституту громадянського суспiльства, його матерiально-технiчну базу та
кадрове забезпечення.

6).Щовiдку, складену iнститутом громадяцського суспiльства у довiльнiй

формi, щодо зобов'язання взяти участь у спiвфiнансуваннi проскту в розмiрi
суспlльства довlльнlи

не менш як l5 вiдсоткiв необхiдного загального обсяry фiнансування.
3.2 Проскт ма€ охоплювати не менше нiж половину районiв областi,

обласних територiальних громад та./або забезпечувати участь у такiй

дiяльностi осiб iз бiльш як половина районiв областi, обласних
територiальних громад,

3.3 Конкурсна пропозицiя складаеться дерхавноlо мовою.
З.4 Iнстиryт громадянського суспiльства може подавати на конкурс

кiлька конкурсних пропозицiй.
3.5 Орiснтовний обсяг фiнансування за рахунок бюджетних коштiв

однiсi конкурсноi пропозицiТ - до 100,0 тис. грн.



IV. Iнформаuiя про строки та умOви подання конкурсних
пропозицiй та контактна iнформачiя

4.1 Кiнцевий строк подання конкурсних пропозицiй: 0l mудня 2021
року.

4.2 KoHKypcHi пропозичii приймаються rцоденно. KpiM вихiдних та
святкових днiв. з 09-00 до 12-00 год. та з 13-00 до 15-30 год. за адресою:

Сво 5.Б
каб. 6 (канцелярiя).

4,3 KoHKypcHi пропозицii подаються органiзаторовi конкурсу у
лрукованiй та електроннiй формi за адресою та у строк. визначенi в

оголошеннi про проведення конкурсу.
4.4 Yci документи, що мiстяться у лрукованiй конкурснiй пропозицii

мають бути пронумерованi, прошнурованi та скрiлленi печаткою учасника.
4.5 Поданi KoHKypcHi пропозицii не повертаються учасниковi конкурсу.
4.6 KoHTaKTHi данi Органiзатора: тел. (057) 700 94 38. 700 94 34, e-mail:

dsms@kharkivoda. gov.ua



Допагок lY9 l до Оголопlен я

зАявА
на участь у KoнKypci щодо впзнач€ння просктiв iHcTиryTaMrr
громадянського суспiльства, для реалiзацii яких надасться

фiнансова пiдтримка

*заповнюс вiдповiда-льний спецiалlст Управлiння справах молодl та спорту
iBcbKoi обKlBcbKol ласноl державноl адмlнl l:

Щата ресстрацiТ заяви*

Реестрацiйний номер*
Заява

на участь у KoHKypci щоло визначення проектiв, розроблених iнститутами
громадянського суслi.llьсгва, д.llя реалiзацiТ яких нада€ться фiнансова

пiдтримка з обласного бю

ерiвник iнституту громадянського
пlльства (пiдпис) (прiзвище, iм'я, по

батьковi)

l

р.

енування lнституту громадянського

рiоритетне завдання, на розв'язання якого
прямовано проскт (словами, зазначити лише

ьна сума кошторису витрат на здiйснення

iKyBaHe фiнансування вiд Управлiння у
равах молодi та спорry XapKiBcbKoi обласцоi
хавноТ адмiнiс,грацii (зазначити бажану дату

адходження коштiв на рахунок органiзачii-
конавця)

к реаJIlзацll про€

Прiзвище та iм'я керiвника органiзачiТ,
мiсцезнаходження органiзацiТ, телефон, факс, е-

рiзвище, iм'я та посада керiвника проскту,
а, телефон, факс, e-mail

20 j_-



до,rаток м 2 до оголошення

Опис проскту та кошторис Bllтpaт, необхiдних для його реалiзацii

Проскт
(наза про.rry)

Найменуваяня iнституry громадянського сlспiльс гва

1.Аяотацiя
(яа окремому аркушi. !е бiльщеоднi.i Фрiнки !руховФого rc*сry)

В aEoTauii потрiбно чiтко i лаконiчяо розкрити його змiст за такою схемою:
найменуванця;
найменуваяня iHc l итлу tроvадtнського с1 спiльства:
акryальвiсть - па розв'язання якоi проблеми спрямовано проскт;
заходи, якi передбачепо здiйснити упроловж строку реалiзацii проскгу.

2. Опис мае мiстити ваступне:
назва обласноi програми. на виконання якоi створено проскт:
соцiмьпа проблема, для вирiшення якоi створено проект. Якi шJuIхи та методи

вирiшенЕя соцiальноj проблеми передбачаються? (Не бiльше
1 сторiнки лрlковаяого тексry);

прiоритетнс завдання, на розв'язання якого спрямовано про€кт;
мета про€кту;
завданяя про€кту;
план викованвя проекry:

Етапи реалiзацii Опис заходiв для
злiйснення етапу

Строк реалiзаuiI
етапу

Вiдповiдальний
виконавець
(прiзвище та iнiчiали,
посада)

] 2 3 4

очiкуваний результат (узагальнений висновок щодо реа.T iзачii, соцiально-екопомiчнi
васлiлки реа,riзаuii проскry, ефективнiсть та кориснiсть, гендерний вплив про€кту,

довгостроковi наслiдки проскту, можливiсть використанпя результатiв проскту пiсля його

закiлчення);
цiльова аудиторiя, яа яку спрямовано проект;
способи iвформування громадськостi про хiд та результати реалiзачii лроскту

(зазначаються назви засобiв MacoBoi iнформацiТ, строки та метоли iнформування

громалськостi);
органiзацii, якi плаяусться зlшучити ло участi у рсалiзацii проскту (адреса, телефон.

контакпlа особа, iз зазначеяням посади, способу участi. якi 3аходи в рамка,х проскту

виконуr. якi ресурси надас для ремiзачii прогкry):
яку часiину коштiв i з яких джерел очiкусться оФимати для реалiзацii про€lсгу?

3. Кошторис витрат на реапiзаuiю (починати з нового аркуша! зазначити лише

витрати, пообхiдвi безпосередяьо дlя реапiзацii):



Nq

зhl
Стаття витрат Розрахунок витрат Сума

коштiв,
очiкува
на вiд

Мiнмол
одьсIIор
ту, mн

Власний
внесок

органiза
uii', грн

Загмьн
а сума
коштiв,

грн

] )- 4 5 6 7 8

l Оплата послуг
зaцучених
спецiалiстiв
(вказуеться перелiк
спецiалiстiв)

кiлькiсть
залучених

осiб

кiлькiсть
годин

оплата за
годияу, грн

всього за статтею
2 Царахування Сума Вiдсоток

всього за статгею

з Сплата проiзлу,
цобових, проживаппя
га харчуванЕя
учасникiв змоду

кiлькiсть
осiб

кiлькiсть
.lHiB (раз)

BapTicTb за
день (раз),

грн

всього за статтею
4 Сренда примiщень,

гериторiй, слоруд, де
проводиться захiд (чи
плата за iхн€
користуваняя (м2))

кiлькiсть
одиниць

кiлькiсть
днiв (годин)

оренди

BapTicTb
оренди за

день
(годину),

грн

всього за статтею
5 rранспортвi послуги

(iз зазначенпям ви.лу

Iранспортного засобу
км)

кiлькiсть
одиниць

кiлькiсть
годиtt (км)

BapTicTb за
годину

(км), грн

всього за статгею
6 Оренда обладнання,

орrтехнiки (плата за
користування ними),
витрати ва iiвc
обслуговування
(перелiк та технiчIri
характеристики)

кiлькiсть
одиниць!

шт.

кiлькiсть
днiв (годин)

оренди

BapTicTb
оренди за

деltь
(годияу),

грн

всього за статтею
7 Послуги зв'язку

(перелiк)
кiлькiсть
одиниць
(хв., шт.)

BapTicTb за
одиницю,

грв

всього за статтею

8 Полiграфiчяi послуги

|перелiк та технiчнi
характеристики)

кiлькiсть
одиниць,

шт,

BapTicTb за
одиницю,

грн

всього за статтек)

9 tнформачiйнi послуги кiлькiсть BapTicTb за



N,
]/п

Стаття витрат Розрахунок витрат Сума
коштiв}
очiкува
на вiд

Мiнмол
одьспор
ту, грfi

Власний
внесок

органiза
цii, грн

Загмьн
а сума
коштiв,

грн

1 2 з 4 5 6 7 8

lIIерелiк та технiчиi
каDактерисмки)

одиниць
(хв., шт,)

одиницю,
грн

всього за статтею
]0 Капцелярськi витрати

(перелiк)
Кiлькiсr,ь
одиниць,

шт.

BapтicTb за
одиницю,

грн

всього за стаr-гею

l1 Прилбання призiв,
cyBeHipiB (перелiк)

кiлькiсть
одиниць,

шт,

BapTicTb за
одивицю,

грн

Всього за статIею

12 Прокат костюмiв та
)дягу (перелiк)

кiлькiсть
одинйць!

шт.

кiлькiсть
днiв (годин)

BapTicTb за
день

(го.лину),
грн

всього за стаr-гею

lз [ншi витрати (перелiк
витрат)

кiлькiсть
одиниць

BapTicтb за
одиницю,

лрн

всього за статтею

Разом витрат за кошторисом

4. Обrрунтування кiлькостi послуг та ToBapiB (в тому числi й тих, що буд}ть заJIученi

з iнших джiрел або за рахунок власвого внеску органiзацii), з ура,\уванням чинних цiн та

тарифiв, осоьливостей проекту та принцйпу економного витрачаняя бюджетних коштiв та

максимальпоТ ефективностi iхнього використання

5. Перелiк та характеристика нмвного матерiально-технiчного та кадрового (штатнi

працiвник;, волонте;и тощо) забезпечення органiзаuii. якi будуть використанi для

рiалiзацii проекту (окремо зазначити. якi заходи здiйснюватим}ться власними силами

органiзаuii)

6, Перелiк мiсцевих осередкiв громадськоi органiзацii (за

кошmрису витр!т, ] нового

вкrryоься у Ki]lbxicHиx пOканика)

i од*.ф та номер tлефону)

HаяBHocTi)



М.П. (за ямввостi)

20- р.

Примiтки:
1, Органiзачiя може додатково подати iццi матерiа,Tи, якi засвiлчують ii

спроможнiсть.
2. Зага,rьниЙ обсяг опису, бсз урахування пунктiв 4, 5, 6, 7, мас не перевищувати

десяти cTopiHoK.


