Конкурс серед громадських організацій інвалідів і ветеранів на реалізацію
проектів та заходів
Управління комунікацій з громадськістю облдержадміністрації оголошує
конкурс для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і
ветеранів на реалізацію проектів та заходів.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку використання коштів обласного
бюджету, затвердженого рішенням Кіровоградської обласної ради від 22 серпня
2017 року № 355 ″Про Порядок використання коштів обласного бюджету для
надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію проектів та
заходів″.
Проекти (заходи) для участі у конкурсі можуть подавати громадські
організації інвалідів і ветеранів, діяльність яких поширюється на територію
Кіровоградської області, які зареєстровані не пізніше, ніж за рік до оголошення
конкурсу та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:
здійснення заходів статутними органами громадської організації,
передбачених її статутом (положенням) (асамблеї, з’їзди, пленуми, засідання ради,
президії, правління, конференції, загальні збори); реалізацію програм (проектів,
заходів) з питань, визначених статутом (положенням) громадської організації;
здійснення заходів із соціального захисту осіб з інвалідністю та ветеранів;
оплата витрат громадських організацій для здійснення ними статутної
діяльності: оренди приміщень, обладнання та інвентарю; комунальних послуг у
межах середніх норм споживання; послуг з поштового зв’язку та електрозв’язку;
послуг з поточного ремонту інвентарю, обладнання та приміщень; придбання
системних програм і програм бухгалтерського обліку та веб-сторінки громадського
об’єднання, забезпечення доступу до електронної пошти та Інтернету, а також
нотаріальних послуг з оформлення установчих документів громадської організації,
що надаються державними нотаріальними конторами; канцелярських виробів і
витратних матеріалів.
Для участі у конкурсі громадська організація подає пропозицію, яка має
бути підготовлена українською мовою і має містити:
заяву про участь у конкурсі за формою:

Форма
ЗАЯВА
Громадська організація (назва ) подає для участі у конкурсі, що проводиться управлінням
комунікацій з громадськістю Кіровоградської обласної державної адміністрації, свій
проект:
__________________________________________________________________
(назва проекту, заходу)
До заяви додаються:
1) копія свідоцтва про реєстрацію громадської організації, статуту (положення),
скріпленні його печаткою;
2) копія документа, виданого територіальним органом ДФС, що підтверджує
включення громадської організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
3) опис (проекту, заходу) та кошторис витрат;
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4)

інформація

про

діяльність громадської організації за 2017 рік.

Із умовами конкурсу ознайомлені та згодні.
Керівник громадської організації
або (уповноважена особа)

_____________ _____________
Підпис
Ініціали, прізвище

М.П.
Дата

Форма
ІНФОРМАЦІЯ
про діяльність громадської організації за 2017 рік
1. Назва ГО.
2. Дата створення ГО..
3. Мета та основні напрями діяльності ГО відповідно до статуту.
4. Досвід діяльності ГО з тематики проекту та результати такої діяльності.
5. Матеріально-технічна база ГО (наявність власного офісу та оргтехніки, інші
ресурси).
6. Кадрове забезпечення.
Керівник Громадської організації
або (уповноважена особа)

_____________ _____________
Підпис
Ініціали, прізвище

М.П.
Дата

Форма
ОПИС
проекту (заходу), розробленого громадською організацією, для виконання (реалізації) якого
надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету,
та кошторис витрат для його реалізації
Назва проекту (заходу)
Назва громадської організації
Мета та пріоритетні завдання, на реалізацію
яких спрямовується проект (захід)
Цільова аудиторія проекту (заходу)
Місцезнаходження ГО
Контактні дані ГО:номер мобільного
телефону(за згодою); номер факсу; E-mail
Прізвище, ім’я та по-батькові керівника ГО
Загальний бюджет проекту (заходу) у грн.
Очікуване фінансування від організатора
конкурсу у грн..
Залучені кошти (власний внесок) у грн.
Термін реалізації проекту (заходу)
Адміністративно-територіальний рівень
реалізації проекту (заходу)
Актуальність проекту (заходу)
Кошторис витрат проекту (заходу)*:

№
з/п

Назва статті
витрат на
реалізацію
проекту (заходу)

Розрахунок
витрат
у грн.
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Сума
коштів,
очікуваних від
організатора
конкурсу,
грн.

Сума
коштів,
залучених з
інших
джерел,
грн.

Власний
внесок
ГО
Загальна
сума,
грн.

Загальна
сума,
грн.

Канцелярські
витрати
2. Друкарські
витрати
3. Оренда
обладнання
4. Оренда
приміщення
для проведення
заходів
5. Транспортне
обслуговування
заходів
6. Інші витрати
(розшифрувати)
7. Всього витрат
*Примітка:
вказаний вище перелік статей витрат не є вичерпним та може включати інші,
необхідні для виконання проекту (заходу), що визначаються в оголошенні та умовах
проведення Конкурсу.
1.

Проекти (заходи) подаються для участі у конкурсі на 2018 бюджетний рік.
Конкурсна пропозиція має подаватися у друкованому та електронному
вигляді.
Конкурсні пропозиції приймаються до 23 жовтня 2017 року щоденно, крім
суботи, неділі та святкових днів, з 9.00 до 17.00 год., за адресою: м.Кропивницький.
вул. Дворцова 32/29, каб. 315 (ІІІ поверх).
Строки проведення конкурсу – до 23 листопада 2017 року.
За додатковою інформацією звертайтесь до начальника відділу комунікацій
та консультацій з громадськістю управління комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації Голоти Світлани Анатоліївни (тел. 24-16-54, 0505246152, email: gr2010@ukr.net).

