
ОГОЛОШЕННЯ
про пров€дення конкурсу з визначення проектiв,

розробленпх iнститутами f ромадянського суспiльства, для реалiзацii
яких падасться фiнансова пiдтримка за рахунок коштiв обласного

бюдяtеry у сферi <<молодiжна полiтика>>, у 2022 роцi

Управлiння у справах молодi та спорту Харкiвськоj обласноi державноi
адмiнiстрацiТ (лапi - Органiзатор) оголошус конкурс з визначення просктiв,
розроблених iнстиryтами громадянського суспiльства, для реалiзацiТ яких
надасться фiнансова пiдтримка за рахунок коштiв обласного бюджету у сферi
(молодiжна полiтикаD. у 2022 рочi.

I. Нормативна база, загальнi вимоги та строки проsеденЕя
конкурсу

1.1 Порядок проведення конкурсу регламентуеться:
Порядком проведення конкурсу з визначення програм (проектiв,

заходiв), розроблених iнститутами громадянського суспiльства, для
виконання (реалiзачii) яких надасться фiнансова пiдтримка, затвердженим
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 12 жовтня 2011 року Nэ 1049 (в

редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 04.08.202l ]Ф 802) (зi
змiнами);

Порядком використання коштiв обласного бюджету, за рахунок яких
надасться фiнансова пiдтримка iнститутам громадянського суспiльства (на

конкурснiЙ ocнoBi) для реалiзацiТ про€ктiв у сферах державноi молодiжноi
полiтики та нацiонально-патрiотичного виховання молодi, затвердхеним

рiшенням XapKiBcbKoT обласноi ради вiд l5 жовтня 2020 року Nэ l343-VII;
Порядком реалiзацiТ програм, проектiв та проведення заходiв державноi

полiтики у молодiжнiй сферi та сферi нацiонально-патрiотичного виховання,
затвердженим наказом MiHicTepcTBa молодi та спорту УкраТни вiд 03 березня
2016 року Л! 808 та заре€строваним у MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 25
березня 20lб року за Nq 453/28583 (зi змiнами).

1,.2 KoHKypcHi пропозичii мохуть подаватися iнститутами
громадянського суспiльства, що заресстрованi в установленому порядку та

здiйснюють свою дiяльнiсть на територii Харкiвськоi областi, не пiзнiше нiж
за шiсть мiсяцiв до оголошення про проведення конкурсу.

1.З Учасник конкурсу мас бути громадським об'€днанням або його
вiдокремленим лiдрозлiлом зi статусом юридичноi особи, який згiдно iз
законодавством мае право на отримання фiнансовоi пiд,гримки за рахунок
бюджетних коштiв i статутна дiяльнiсть якого слрямована на робоry у сферi
нацiонально-патрiотичного виховання vолодi,

1.4 Учасник мас забезпечити спiвфiнансування проекту в розмiрi не

менш як l5 вiдсоткiв необхiдного обсяry фiнансування.



Внесок для реалiзацii проекту може здiйснюватися iнстиryтом
громадянського суспiльства у формi матерiальних чи нематерiальних
pecypctB, у тому числl як оплата Bapтocтl впасного чи орендованого
прим iщення. технiки. обладнання. проiiлу.

1.5 Iнстиryт громадянського суспiльства, який визнаний переможцем
конкурсу та отримав фiнансову пiдтримку за рахунок бюджетних коштiв,
здiйснюс закупiвлю ToBapiB, робiт iпослуг за рахунок бюджетних коштiв у
порядку, установленому чинним законодавством Украiни.

1.6 Конкурс проводиться у три етапи:
перший етап: iндивiдуальне оцiнювання членами конкурсноi KoMiciT

конкурсних пропозичiй на вiдповiднiсть запланованих захолiв прiоритетним
завданням;

лругий етап: вiдкритий захист конкурсних пропозицiй керiвником або
уповноваженим представником учасника конкурсу;

третiй етап: iнливiлуальне оцiнювання конкурсних пропозицiй членами
конкурсноi KoMicii шляхом проставлення балiв.

1.7 Рiшення про визначення переможцiв та обсяги бюджетних коштiв
для реалiзачii просктiв прийма(ться конкурсною комiсiсю на пiдставi
рейтингу конкурсних пропозицiй та в межах передбаченого обсяry
фiнансування протягом 15 днiв пiсля затвердження обласного бюджету на
2022 piK.

II. Прiоритетнi завданця та перелiк видiв дiяльностi, що можуть
бути пiдтриманi органiзатором конкурсу

2.1 KoHKypcHi пропозицii, що подаються у сферi <молодiжна полiтика>l,
мають бути спрямованi на реалiзашiю наступних прiоритетних завдань:

- посилення участi молодi у суспiльному життil
- пiдвишення спроможностi мололi;
- утвердження здорового способу життя серел мололil
- пiдтримка соцiально вразливоТ молодi.
2.2 Органiзатором конкурсу можуть бути пiдтриманi наступнi види

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

ceMiHapiB, семiнарiв-тренiнгiв, тренiнгiв, зборiв-похоаiв, зльотiв, походiв,
змагань, марафонiв. наметових таборiв, пленерiв, конференцiй, форумiв,
фестивалiв, концертiв та iнших заходiв;

видання iнформацiйних та методичних матерiалiв, виготовлення i

розмiщення соцiальних фiльмiв, роликiв та соцiальноi реклами;
тощо.

IП. Вимоги до KoHKypcHoi пропозичii та граничнпй обсяг
фiнансування однiеi програми (проекту, заходу) за рахунок бюджетних
коштiв

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

з:вначенням найменування lнституту громадянського суспlльства та назви



проекту за пiдписом керiвника або уповноваженоi особи iнституту
громадянського суспiльства.

2) Копiю статутних докумен,l iB iнституту громадянського суспiльства:
стаryт (положення), витяг з Сдиного державного реестру юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань.

3) Опис проекту та кошторис витрат, необхiдних для реа.riзацii проскту,
за формою, визначеною у Додатку 2. Опис проскту мае мiстити мету i
завдання. план виконання. iз зазначенням cTpokiB та вiдловiдальних
виконавцiв на кожному етапi, очiкуванi результати та KoHKpeTHi

результативнi показники реалiзацii проскту, iнформачiю про цiльову
аудиторiю, залучену ло реалiзацiТ проскту, iншi iнститути громадянського
суспiльства, способи iнформування громадськостi про хiд реалiзачii проскту,
детальний розрахунок витрат та джерела фiнансування.

Проскт та кошторис витраr. поданi на конкурс, мають вiдповiдати
нормам Порядку реалlзацll програм,
державноi полiтики у молодiжнiй с

рам, проектiв та проведення заходiв

ферi та сферi нацiонально-патрiотичного
виховання, затвердженого наказом MiHicTepcTBa молодi та спорту УкраТни
вiл 03 березня 201б року Nq 808 та зареестрованого в MiHicTepcTBi юстичii
УкраiЪи 25 березня 20lб року за J\Ъ 453128583 (зi змiнами).

4) Листи-пiдтвердження органiв державнот влади, органiв мiсцевого
самоврядування та TxHix виконавчих органiв. наукових установ. iнститутiв
громадянського суспiльства, iнших установ та органiзачiй (у разi Тх

залучен ня ло реалiзачiТ проскту},
5) Iнформачiю про лiяльнiсть iнстиrуту громадянського суспiльства.

зокрема, досвiд реалiзачiТ просктiв i проведення захолiв за рахунок
бюдхетних коштiв та iнших джерел фiнансування, джерела фiнансування
iнстиryту громадянського суспiльства, його матерiально-технiчну базу та
кадрове забезпечення.

6).Щовiдку, складену iнститутом громадянського суспiльства у довiльнiй
формi, щодо зобов'язання взяти участь у спiвфiнансуваннi проскry в розмiрi
не менш як 15 вiдсоткiв необхiдного загального обсяry фiнансування.

3.2 Проскт мае 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 державною мовою.
3,4 Iнститут громадянського суспiльства може подавати на конкурс

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

однiеТ KoHKypcHoi пропозичiТ - ло l00,0 тис. грн.

IV, Iнформацiя про строки та умови подання конкурсних
пропозпчiй та контактна iнформачiя

4.1 Кiнцевий строк подання конкурсних пропозицiй: 0l mудня 202l
p9ýL



4.2 KoHKypcHi пропозичiТ приймаються rцоденно. KpiM вихiдних та
2-00 15-30 год. за адресою:

61022. м. XapKiB, плоца Свободи. 5. Будинок Держпром. 7 пiд'iзд.9 поверх.

4.3 KoHKypcHi пропозицiТ 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 друкованiй конкурснiй пропозицii
мають бути пронумерованi, прошнурованi та скрiпленi 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:

каб. 6 (канцел

arkivoda.sov.ua



доплrок N9 l до оголоtuеl|пя

зАявА
на участь у KoнKypci щодо визначення просктiв iнстшryтами
громадянського суспiльства, для реалiзацii якuх нада€ться

фiнансова пiдтримка

*заповнюс вiдповiда,rьний спецiалiст Управлiння у справах молодi та спорту
KiBcbKoT обласноi державноТ алм tнtс,граulТ:

Щата ресстрацii заяви*
Реестрацiйний номер*

Заява
на участь у KoHKypci щодо визначення просктiв, розроблених iнститутами

громадянського суспi,llьства, для реалiзацii яких надасться фiнансова
обласного бимка з ласного оюдже

I{айменування iнституту громадянського
эуспiльства
Назва проскту
Прiоритетне завдання, на розв'язання якого
зпрямовано проскт (словами, зазначити лише
одне)

3агальна сума кошторису витрат на здiйснення
проскту
Очiкуване фiнансування вiд Управлiнпя у
lправах молодi та спорту XapKiBcbKoji обласноi
цержавноi адмiнiстрацii (зазначити бажану дату
надходження коштiв на рахунок органiзачii:
виконавця)

трок реалiзацii проскту
Прiзвище та iм'я керiвника органiзацii,
мiсцезнаходження органiзацii, телефон, факс, е-
mail

Прiзвище, iм'я та посада керiвника проскry,
поштова адреса, телефон, факс, e-mail
lерiвник iнституту громадянського

успiльства

п

(r,tдrrФ (прiзвище, iм'я, по
бзrццs!i) 

]

'_о



Опис просrсry та коштор

Проскт

Найменувавня iнстит)ту грома

l.Анотацiя_
(яаокрем

В анотацii потрiбно чiтко i лаI

вайменування;
вайменуванвя iпституту громаl
акгуальяiсть - на розв'язаяня яI

заходи, якi передбачено здiЙснI

2. Опис мас мiстити пастрне:
назва обласпоi програмиl ва ви]

соцiальна проблема, для вирi
вирiшеЕяя соцiмьяоi пр,

1 сторiяки друкованого тексту);
прiоритетне завдання, на розв'я
мета проскту;
завдаяЕя лро€кту;
план виконtlнltя проекry:

Додаток Лs 2 до Оюлошеяяя

витрат, яеобхiдних для його реалiзацii

нського счспiльства

ч аркушi. не бiльшеоднi.i сФI)iнки друковэяого rcхсry)

нiчно розкрити його змiст за такою схемою:

нськоло суспiльства;
i проблеми спрямоваяо проект;
и улродовж строку реалiзацii про.кту.

)нання якоi створено про€кт;
Lення якоi створено про€кт. Якi шляхи та методи
5леми передбачаються? (Не бiльше

ання якого спрямоваво проскт;

Етапи рса,T iзачii опис заходiв дл
злiйснення етап

Строк реа,riзачii
етапу

Вiдповiдальний
виконавець
(прiзвище та iнiцiали,
посада)

l 2 ] 4

очiкуваний рсзультат (узагальн
наслiдки реа,riзацii проекту, ефект
довгостоковi васлiдки проскту, мож
змiпчення);

цiльова аулиторiя, ва яку спрям
способи iнформування IpoMaJ

(зазначаються назви засобiв масо
громадськостi);

органiзачii, якi планусться зму
контактна особа_ iз зазначенням по
виконус, якi ресурси надае дrя ремiз

яку частину коштiв i з яких дже
3, Кошторис витрат на реапi:

витрати, веобхЦпi безпосередньо дл,

ний висновок щодо реалiзачii, соцiально-економiчпi
rBHicTb та корисвiсть, гендерний вплив проекту,
rивiсть використання результатiв проскту пiсля його

вано проскт;
:bKocTi про хiд та результати ремiзацii проскту
oi iнформацii, строки та мето.ли iнформування

tити до участi у реа,T iзачiТ проскry (алреса. телефон.
lади, способу участi, якi заходи в palMк,tx проскту
uii проекту);
lел очiкуеться отримати дrrя реалiзаuii проскry?
tцiю (починати з нового аркуша, зазначити лише

ремiзачii):



Nq

з/п
Стаття витрат озрахунок витрат Сума

коштiв,
очiкува
па вiд

Мiнмол
одьспор
ту, грн

власний
внесок

органiза
цii, грн

Загальн
а сума
коштiв,

грн

l 2 з .1 5 6 1 8
1 Оплата послуг

залучених
опецiалiстiв
(вказу€ться перелiк
спсчiалiстiв)

кiлькiст
заJlучени

осiб

кiлькiсть
годин

оплата за
годину, грЕ

всього за статтею
2 Нарахування Сума Вiдсоток

всього за статтею
Оплата проiЭду,
цобових, проживання
та харчування
учаснпкiв заходу

Кiлькiст
осiб

кiлькiсть
днiв (раз)

BapTicTb за
деяь (раз),

грн

всього за статтею
4 Оренда примiщень,

територiй, спорул, ле
проводиться захiд (чи
плата за lxrrc
користlвання (м2))

Кiлькiст
одиницl

кiлькiсть
днiв (годин)

оренди

BapTicTb
орецди за

деЕь
(годину),

грн
всього за статгею

5 Iранспортнi послуги
(iз зазваченяям вилу

Фанспортного засобу
км)

Кiлькiст
одиницt

кiлькiсть
годин (км)

BapTicTb за
годину

(км). грн

всього за статгею
6 Оренда обладнанЕя,

оргтехнiки (плата за
користування ними),
витрати на ixHe
0бслуговування
(перелiк та технiчнi
характеристики)

кiлькiстl
одиниць

шт.

кiлькiсть
днiв (годин)

оренди

BapTicTb
оревди за

день
(rодину),

грн

Всього за cTaTTeKl

7 Послуги зв'язку
(перелiк)

Кiлькiст
одиницI
(хв., шт.

BapTicTb за
одиницю,

грн

всього за статтею
8 Полiграфiчвi послуги

iперелiк та технiчнi
(арактеристики)

кiлькiстl
одиниць

шг.

BapTicTb за
одиницю,

грн

всього за статrею
9 нформачiйнi послуги Кiлькiст BapTicTb за



Статгя витрат Сума
коштiв,
очiкува
на вiд

Мiнмол
одьспор

перелiк та технiчнi

го за статтею
BapTicTb за
одиницю,

ipiB (перелiк)
BapTicTb за
одиницю,

грн

кQстюмlв та
дягу (перелiк) iB (годин)

BapTicTb за
день

(годину),
грн

ншi витрати (перелiк BapTicTb за
одияицю,

грн

4. Обrрунтування кiлькостi п уг та ToBapiB (в тому числi й тих, що будугь залучецi
з iвших джерел або за рахунок влас внеску органiзачii), з урахуваяням чияних цiн та
тарифiв, особливостей проекту та нципу економного витрачання бюджетних кощтiв та
максима,,Iьнаi ефективностi iхнього користання

(по to*Hi' Фпi кошторису

5, Перелiк та характеристпка ввого матерiапьно-технiчного та
працiвники, волонтери тощо) забе печення органiзацiт, якi булуть

ремiзацii проокту (окремо зазнач
органiзаui't)

. якl заходи здlиснюватимуться

кадрового (штатнi
використанi для

власними силами

Перелiк мiсчевих

(llI ь

вкауФься у кiлькiсних поканикd)

. ч lсчсlпа\ощев ш та ьомер

громадськоi орrанiзацii (за6.

Керiвник iнституту громадяttського -----l;йй) ]Бпйй;'fiт;й баъй;)

наявностi)



М.П. (за наявностi)

20-р.

Примiтки:
l. Органiзацiя може

спроможнiсть.
2. Загальпий обсяг опису, без

десяти cTopiBoK.

iнmi матерiали, якi засвiдчують ii

пунктiв 4, 5, 6, 7, мас не перевищувати


