
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про проведення конкурсу з визначення 

програм (проектів, заходів), розроблених  

громадськими організаціями, для  

виконання (реалізації) яких надається  

фінансова підтримка з обласного бюджету  

 

 

Відповідно до 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  

(із змінами), Програми соціального захисту населення Харківської області на 

2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від           

17 грудня 2015 року № 15-VІІ (із змінами), з метою залучення громадських 

організацій до розв’язання пріоритетних завдань соціально-економічного 

розвитку області, керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації»: 

1. Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної 

державної адміністрації (Шпарага Ю.І.):  
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1.1. Забезпечити організацію та проведення конкурсу з визначення 

програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів з 

обласного бюджету (далі – Конкурс), за темами: 

«Забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту з метою 

перевезення маломобільних груп населення до закладів охорони здоров’я,  

розташованих на території міста Харкова»; 

«Організація профілактичної роботи (за корекційними програмами) з 

особами, які вчинили насильство». 

 

1.2. Вжити заходів щодо укладення договорів з переможцями Конкурсу. 

 

2. Затвердити перелік форм конкурсної документації для проведення 

конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими 

організаціями, для виконання (реалізації) яких надається  фінансова підтримка з 

обласного бюджету (додається). 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації Черняка М.Є. 

 

4. Це розпорядження набирає чинності з дня опублікування його в газеті 

«Слобідський край». 

 

 

 

Голова обласної державної  

адміністрації                       І.Л. РАЙНІН 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови  

обласної державної адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

форм конкурсної документації для проведення конкурсу з визначення 

програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями,  

для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка з обласного бюджету 

 

 1. Заява про участь у Конкурсі за формою 1 (додаток 1). 

 

2. Опис програми (проекту, заходу), розробленої громадською 

організацією, для виконання (реалізації) якої надається фінансова підтримка за 

рахунок коштів обласного бюджету, та кошторис витрат для її реалізації за 

формою 2 (додаток 2). 

 

3. Підсумковий звіт про виконання договору та обсяг використаних 

бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію програми (проекту, заходу), 

розробленого громадською організацією, для виконання (реалізації) якої  

надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету за 

формою 3 (додаток 3). 

 

 

Директор Департаменту соціального 

захисту населення Харківської 

обласної державної адміністрації         Ю.І. Шпарага 


