
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації 

«Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених громадськими організаціями, для виконання (реалізації) 

яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження 

Розроблення проекту розпорядження обумовлено необхідністю 

забезпечення реалізації заходів «Комплексної Програми соціального захисту 

населення Харківської області на 2016 – 2020 роки» направлених на захист 

законних прав і задоволення потреб інвалідів нарівні з іншими громадянами, 

формування ненасильницької моделі поведінки в сім'ї особами, які вчинили 

насильство в сім'ї, та дотримання Порядку проведення конкурсу з визначення 

програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року 

№ 1049 (із змінами). 

 

2. Мета та шляхи її досягнення 

Метою розроблення проекту розпорядження голови обласної державної 

адміністрації є забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту для 

перевезення маломобільних груп населення до закладів охорони здоров’я,  

розташованих на території міста Харкова, та організація профілактичної роботи 

(за корекційними програмами) з особами, які вчинили насильство в сім'ї, шляхом 

здійснення фінансової підтримки за рахунок коштів з обласного бюджету програм 

(проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями. 

 

3. Правові аспекти 

Порушені у розпорядженні голови обласної державної адміністрації 

питання регулюються Законом України «Про попередження насильства в сім'ї»,  

розпорядженням Президента України від 3 грудня 2003 року № 397/2003-рп «Про 

додаткові заходи щодо соціального захисту осіб з обмеженими фізичними 

можливостями», Інструкцією щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, 

відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства 

в сім'ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з 

попередження насильства в сім'ї, затвердженою спільним наказом Міністерства 

України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ України 

07.09.2009 № 3131/386, та Порядком проведення конкурсу з визначення програм 

(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (із 

змінами). 

 

 

 



4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації 

не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.  

 

5. Позиція заінтересованих органів 

Не потребує. 

 

6. Регіональний аспект 

Не стосується. 

 

7. Громадське обговорення 

Проект розпорядження голови обласної державної адміністрації  

не потребує громадського обговорення. 

 

8. Прогноз результатів 

Видання зазначеного розпорядження надасть можливість особам з 

обмеженими фізичними можливостями – мешканцям області, які пересуваються 

на інвалідних візках, забезпечити потребу вільно відвідувати лікувальні заклади 

розташовані в місті Харкові, а також сприятиме формуванню гуманістичних  

цінностей та ненасильницької моделі поведінки в сім'ї у осіб, які вчинили таке 

насильство. 
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