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І. Загальні положення.
В Новомиргородському районі станом на 1 листопада 2015 року
зареєстровано управлінням юстиції 49 громадських організацій. З них:
2 - благодійні, 6 - об’єднання ветеранів та інвалідів, 8 – спортивного
спрямування, 3 – жіночі, 4 – дитячі, 3 – молодіжні, 23 – різної спрямованості.
Найбільш активними і впливовими є:
Новомиргородська районна організація ветеранів України;
Новомиргородська районна організація ветеранів війни у Афганістані;
Новомиргородський районний Парламент дітей.
Новомиргородської районної організації Товариства Червоного Хреста
України;
Новомиргородська організація інвалідів КООІ ВОІ СОІУ;
Новомиргородська районна громадська організація «Союз Чорнобиль
України»;
Вирішення життєво важливих фінансових питань пов’язаних з
матеріальною підтримкою громадськими організаціями району вразливих
верств населення, фінансування заходів до святкових та визначних дат міста,
району, країни знаходиться на неналежному рівні.
Громадські організації району фінансів на вирішення вище перелічених
питань практично не мають.
Районна програма фінансової підтримки громадських організацій району
на 2014-2015 роки направлена на поліпшення фінансового стану громадських
організацій району.
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма.
Основними завданнями програми є:
фінансування Новомиргородської районної організації Української
Спілки ветеранів Афганістану:
матеріальна та фінансова допомога сім’ям загиблих воїнівінтернаціоналістів та воїнам-інтернаціоналістам;
організація заходів, направлених на патріотичне виховання молоді.
Фінансування Новомиргородської районної організації «Організації
ветеранів України:
грошова допомога ветеранам на вирішення соціально-побутових питань;
організація заходів направлених на патріотичне виховання молоді.

Фінансування Новомиргородської районної організації
Товариства
Червоного Хреста України:
грошова допомога на вирішення соціально-побутових питань;
організація заходів направлених на патріотичне виховання молоді.
Фінансування Новомиргородської організації інвалідів КООІ ВОІ СОІУ:
організація заходів направлених на патріотичне виховання молоді
Фінансування Новомиргородської районної організації Союз Чорнобиль
України
В основу розроблення Районної Програми покладені заходи щодо
забезпечення належної уваги місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, суспільства в цілому до потреб громадських
організацій.
ІІІ. Мета і завдання програми
Мета програми - стимулювання залучення об’єднань громадян до
вирішення проблем соціального захисту ветеранів війни та праці, інших
вразливих категорій громадян, фізичного і духовного виховання дітей та
молоді, охорони довкілля тощо.
Завдання програми :
забезпечення гласності і прозорості процедури відбору претендентів на
фінансову підтримку їх діяльності ;
спрямування цієї підтримки на потреби найширшого кола жителів
району;
запобігання нераціональному використанню коштів районного бюджету,
дублювання функцій громадських організацій та установ спільної власності
територіальних громад району, підрозділів районної державної адміністрації.
1V. Механізми реалізації програми
Суми фінансової підтримки і напрямки її використання визначено
відповідно до заявок, наданих громадськими організаціями. Механізми
фінансування визначено відповідно до бюджетного кодексу та структури
райдержадміністрації.
Фінансування заходів районної програми протягом 2016-2017 років
передбачається здійснити за рахунок коштів районного бюджету
V. Заходи програми

№
п/
п
1.

Назва заходу

Фінансова підтримка статутної
діяльності Новомиргородської
районної організації „Організації

Обсяг
фінансування,
тис.грн.
2016
2017
рік
рік
41,219 33,819

Головний
розпорядник
коштів

Управління
соціального
захисту

ветеранів України

населення РДА

Фінансова підтримка статутної
діяльності Новомиргородської
районної організації Української
спілки ветеранів Афганістану
Фінансова підтримка статутної
діяльності Новомиргородської
районної організації Товариства
Червоного Хреста України

Управління
соціального
18,500 15,300 захисту
населення РДА
Управління
3,000 3,000
соціального
захисту
населення РДА

4

Новомиргородська організації
інвалідів КООІ ВОІ СОІУ

19,500

19,500

5

Новомиргородська організація Союз
Чорнобиль України

11,000

11,000

2.

3.

Управління
соціального
захисту
населення РДА
Управління
соціального
захисту
населення РДА

V1. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координація дій між виконавцями програми покладається на районну
державну адміністрацію. Про хід її виконання районна державна адміністрація
інформує
районну раду щорічно. Контроль за виконанням програми
покладається на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів,
власності та інвестицій.
VII. Очікувані результати виконання програми
Реалізація Програми дасть змогу:
стимулювати подальший розвиток громадянського суспільства району та
зміцнити його інститути;
підвищити престиж громадських організацій району;
активізувати участь громадськості у формуванні та реалізації державної і
регіональної політики;
підвищити рівень довіри жителів району до місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського
суспільства;
підвищити ефективність використання бюджетних ресурсів, спрямованих
на вирішення суспільно важливих проблем.

Додаток 2

Ресурсне забезпечення районної програми фінансової підтримки
громадських організацій на 2016-2017 роки
Обсяг коштів,
який пропонується
залучити на
виконання програми
1

Обсяг ресурсів,
усього тис. грн.
Державний
бюджет
Районний
бюджет
Кошти не бюджет
них джерел

Етапи виконання програми
І
ІІ

Усього
витрат на
виконання
програми

2016 рік

2017 рік

2
93,219

3
82,619

4
175,838

-

-

-

93,219

82,619

175,838

-

-

-

Додаток 3
до районної програми фінансової підтримки
громадських організацій на 2014-2015 роки
Показники продукту районної програми фінансової підтримки громадських організацій на 2016-2017 роки
№
п/п

Назва
показника

Од.
виміру

Вихідні дані на
початок дії
програми

І етап виконання Усього за період дії
програми (або до
програми
кінця дії програми)

2016
рік
1

2

3

4

2017
рік

5

6

І. Показники продукту програми
1
2

3

4

5

Матеріальна підтримка пенсіонерів – ветеранів, відвідування за місцем проживання
Фінансова допомога районній організації
ветеранів у проведенні свят - (День Перемоги, День Ветерана, 8 Березня, Новий рік,
День захисника Вітчизни та ін.)
Виготовлення меморіальних дощок Героям
Радянського Союзу
(Кочерга П.Є.,
Ткаченко В.І.
Передплата газет («Ветеран України»,
«Кіровоградська правда»,
«Новомиргородщина») малозабезпеченим
сім’ям ветеранів
Вітання ювілярів в газеті, яким виповнилося

Тис. грн.

26,290

13,145 13,145

26,290

Тис. грн.

20,000

11,650

8,350

20,000

Тис. грн.

3,000

3,000

0

3,000

Тис. грн.

11,100

5,550

5,550

11,100

Тис. грн.

2,200

1,500

0,700

2,200

6
7

8

9
10
11
12
13
14

15

85, 90, 95 і більше років
Господарчі потреби, статутна діяльність
районної організації ветеранів
Придбання сувенірів та подарунків до 27-ї
річниці виведення радянських військ з
Афганістану
Господарчі потреби, статутна діяльність
районної організації української спілки
ветеранів Афганістану
Організаційні заходи організації інвалідів
Спортивні та мистецькі заходи
Відзначення Міжнародного Дня інвалідів
Святкування Нового року
Придбання предметів постачання і матеріалів,
оплата послуг
Фінансова підтримка виконання статутних
завдань районною організацією Товариства
Червоного Хреста України
Проведення заходів з вшанування пам»яті
ліквідаторів аварії на ЧАЕС, відзначення 30-х
роковин

Тис. грн.

12,448

6,374

6,074

12,448

Тис. грн.

20,000

10,000 10,000

20,000

Тис. грн

13,800

8,500

5,300

13,800

Тис. грн.
Тис. грн.
Тис. грн.
Тис. грн.
Тис. грн.

13,600
7,800
5,900
2,900
8,800

6,800
3,900
2,950
1,450
4,400

6,800
3,900
2,950
1,450
4,400

13,600
7,800
5,900
2,900
8,800

Тис. грн.

6,000

3,000

3,000

6,000

Тис. грн.

22,000

11,000 11,000

22,000

Додаток 4
до районної програми фінансової підтримки
громадських організацій на 2016 -2017 роки
Напрями реалізації та заходи районної програми фінансової підтримки громадських організацій на 2016-2017 рік
Орієнтовні
Термін
викон
Виконавці
Джерела обсяги
№ Назва напряму
Перелік заходів
фінансува фінансуванн
Очікуваний
п/ реалізації
програми
ання
п ( пріоритетні завдання)
захоу
ння
я (вартість)
результат
тис. грн., у
тому числі:
2
3
4
5
6
7
8
1
1 Матеріальна підтримка Матеріальна підтримка 2016 - Новомиргородс районний 2016 р. –
Вшанування та
пенсіонерів–ветеранів, пенсіонерів–ветеранів 2017
ька районна
бюджет
13,145
вирішення
відвідування ветеранів рік
організація
тис.грн.
соціально
відвідування їх за
на дому у 2016 р–
«Організації
побутових питань
місцем проживання
13145грн., у 2017 рветеранів
2017 рпенсіонерів –
13145 грн
України»
13,145тис.г ветеранів війни та
рн.
праці
2 Фінансова допомога
Матеріальна
2016 - Новомиргородс районний 2016 р. –
Вшанування та
районній організації
підтримка до Дня
2017
ька районна
бюджет
11,650
вирішення
ветеранів у проведенні воїнів-інтернаціонарік
організація
тисгрн
соціально
свят - День Перемоги,
лістів у 2016 –
«Організації
побутових питань
День Ветерана, 8
5х40=200грн., у2017р.
ветеранів
пенсіонерів –
Березня, Новий рік,
250грн привіт.
України»
ветеранів війни та
День захисника
листівками до Дня
2017 рпраці
Вітчизни та ін.
захисника Вітчизниу
8,350

3

Виготовлення
меморіальних дошок

тис.грн.
2016р – 100х3,5=
350грн., у 2017 р.100х3,5 =350 грн.
привіт. і вруч.
подарунків до Дня
перемоги у 2016 р–
8000грн., у 2017 р.5000 грн. привітання
листівками до 8
Березня у 2016р. –
250грн., у2017 р.250,0 грн.
матер. підтримка до
Дня ветерана у 2016–
1400грн.,у 2017р- 1400
грн. привіт. мешканців
будинку престарілих у
2016 р. – 700грн.у
2017 р.-500 грн.
привіт.до дня
«Партизанської
Слави» у 2016 р300грн.,у 2017 р-300
грн. до Дня
визволення України у
2016 р – 450 грн.у
2017 р.-300 грн.
Героям Радянського
2016 - Новомиргородсь районний 2016 р. –
Союзу у 2016 р.
рік
ка районна
бюджет
3,000

Вшанування
пам’яті героїв

(Кочерга П.Є.) – 1х
1000 = 1500грн.
ТкаченкоВ.І., -1500
грн.
4

5

6

Передплата газет
малозабезпеченим
сім’ям ветеранів

Вітання ювілярів, яким
виповнилося 80,85, 90,
95 і більше років

Господарчі потреби,
районної організації
ветеранів

«Ветеран України» у
2016р - 100 х 24=2400
грн., у 2017 р.-2400
грн. «Кіровоградська
правда»у 2016 р 10х90=900 грн., у 2017
р. 900грн.
«Новомиргородщина»
у 2016 р 25х90=2250грн., у
2017 р.-2250 грн.
Привітання ветеранів
в газеті
Новомиргородщина у
2016р.1500 грн, у
2017р. -700 грн.

Плата: за оренду
приміщення у 2016р –
24грн., у 2017р.-24
грн.за електроенергію у
2016р. – 300 грн.,у

організація
«Організації
ветеранів
України»

тис.грн.
.

2016 - Новомиргородсь районний
2017р ка районна
бюджет
ік
організація
«Організації
ветеранів
України»

2016 р. –
5,550
тис.грн.

2016 - Новомиргородсь районний
2017
ка районна
бюджет
рік
організація
«Організації
ветеранів
України»

2016 р. –
1,500
тис.грн.

Новомиргородсь районний
ка районна
бюджет
організація
«Організації
ветеранів

2016 р. –
6,374
тис.грн.

2016
2017
рік

2017 р.5,550
тис.грн.

Великої Вітчизня
ної війни та
патріотичне
виховання молоді
Забезпечення
інформацією
малозабезпечених
ветеранів війни та
праці

Належна увага до
людей похилого
віку та патріотичне
виховання молоді

2017р –
0,700 тис.
грн.

2017 р.-

Виконання
статутних завдань

8

Придбання сувенірів та
подарунків до 27-ї
річниці виведення
радянських військ з
Афганістану

2017р.-300 грн. ,
теплопостачання у
2016р – 3600грн.,у
2017р.-3600 грн.
придбання паперу,
конвертів, вінків у
2016р– 700грн., у
2017р.-700грн.,
бензину для поїздок в
первинні організації у
2016р.– 1350грн., у
2017р.-1150 грн.
проведення пленумів,
семінарів у 2016 р. –
400грн. У 2017 р – 300
грн.

України»

Придбання сувенірів
2016
та подарунків до 27-ї
рік
та 28-ї річниці
виведення радянських
військ з Афганістану у
2016 р- 10000 грн., у
2017р-10000 грн

Новомиргородсь районний 2016 р. –
ка районна
бюджет
10,000
організація
тис.грн.
Української
Спілки
ветеранів
Афганістану

2017
рік

6,074
тис.грн.

2016 р-

Забезпечення
виплати
одноразової
матеріально
допомоги сім’ям
загиблих воїнівінтернаціоналістів
та інвалідам

9

Господарчі потреби,
статутна діяльність
районної організації
Української Спілки
ветеранів Афганістану

10 Фінансова підтримка
виконання статутних
завдань районною
організацією
Товариства Червоного
Хреста України

Передплата газет
«Народне слово» ,
«Новомиргородщина»
500грн. , папір, канц
товари – 500 грн.
на2016р.,
На 2017 р. - «Народне
слово» , «Ново миргородщина» 500грн. ,
папір, канц товари –
500 грн. опалення
приміщ 2016 р- 3150
грн, 2017 р- 3300 грн,
Оренда приміщ 2016
р- 1500 грн, 2017 р1000 грн., придбання
електронн ключів у
2016 р- 2850 грн.
Придбання
продуктових наборів у
2016р– 1000грн., у
2017р-1000
грн.,медикаментів у
2016р. – 1000грн., у
2017р.-1000грн.
матеріальна допомога
у 2016р – 1000грн., у

2016
рік

2017
рік

2016
рік

2017
рік

10,000
тис.грн.
Новомиргородсь районний 2016 р. –
ка районна
бюджет
8,500
організація
тис.грн.
Української
Спілки
ветеранів
Афганістану

Інформаційне
забезпечення
малозабезпечених
сімей
воїнівінтернаціоналістів

2017р.5,300
тис.грн.

Новомиргородсь районний 2016 р. –
ка районна
бюджет
3,000
організація
тис.грн.
Товариства
Червоного
Хреста України

2017р.-

Виконання
статутних завдань,
оплата господарчих
потреб

2017р -1000 грн.
11 Організаційні заходи
організації інвалідів

Засідання ради,
конференції,круглі
столи у 2016 р.2700грн., у 2017р.2700 грн.,круглий стіл
«Захист прав людей з
обмеженими фіз..
можлив.» у 2016р.2200,0 грн.,у 2017р.2200 грн. тренінг –
«Впевненість у
собі…» у 2016р.1900грн., у 2017 р.1900 грн.
12 Спортивні та мистецькі Змагання, грамоти,
заходи
сувеніри у 2016р 400грн, у 2017р400грн.,фестиваль
дитячої творчості у
2016р– 1500 грн, у
2017р-1500 грн.участь
у спартакіаді у 2016р1050 грн,у 2017р1050грн., конкурс
малюнку у 2016 р–
950 грн. у 2017р.950грн.

2016
рік

2017
рік

2016
р

2017
рік

3,000
тис.грн.
Новомиргородсь районний 2016 р. –
6,800
ка організація бюджет
інвалідів
тис.грн.

2017 р.6,800
тис.грн.

Новомиргородсь районний 2016 р. –
ка організація бюджет
3,900 тис.
інвалідів
грн.

2017 –
3,900
тис.грн

Належна увага до
людей з
обмеженими фіз.…
можливостями та
патріотичне
виховання молоді

Належна увага до
людей з
обмеженими фіз.…
можливостями та
патріотичне
виховання молоді

13 Відзначення
Міжнародного Дня
інвалідів

14 Святкування Нового
року

15 Придбання предметів
постачання і
матеріалів, оплата
послуг

16 Проведення заходів з

Оренда залу, грамоти,
квіти, у 2016 р.–
2950грн,
у 2017 р.-2950грн.

Оренда залу,
концертна програма,
солодощі у 2016р1450 грн., у 2017р.1450 грн.

2016
рік
2017
рік

2016
рік
2017
рік

Предмети, матеріали у
2016 р-600 грн., у 2017
р.-600 грн., оренда
приміщ.у 2016 р.–
2000 грн.у 2017 р-2000
грн., ремонт
обладнання у 2016–
400 грн., у 2017р.400 грн.Послуги
зв»язку у 2016 р 800 грн., у 2017р.800 грн. відрядження
у 2016р.– 600грн. у
2017 р. -600 грн.

2017
рік

Надання матеріальної

2016

2016
рік

Новомиргородсь районний 2016 р. –
ка організація бюджет
2,950
інвалідів
тис.грн.
2017 р.2,950
тис.грн.
Новомиргородсь районний 2016 р. –
ка організація бюджет
1,450 тис.
грн.
інвалідів
2017 р.1,450тис.
грн.
Новомиргородсь районний 2016 р. –
ка організація бюджет
4,400
інвалідів
тис.грн.

Належна увага до
людей з
обмеженими фіз.…
можливостями та
патріотичне
виховання молоді
Належна увага до
людей з
обмеженими фіз.…
можливостями та
патріотичне
виховання молоді
Виконання
статутних завдань

2017р.4,400
тис.грн.

Новомиргородсь районний 2016 р. –

Належна увага до

вшанування пам»яті
ліквідаторів аварії на
ЧАЕС, відзначення 30-ї
річниці

рік
допомоги
ліквідаторам 1кат. 5000 грн . (2016 р.)
Придбання
подарункових наборів
для сімей уч. ліквідац. 2017
аварії на ЧАЕС - 6000 рік
грн (2016 р)
Надання матеріальної
допомоги
ліквідаторам 1кат. 5000 грн . (2017 р.)
Придбання
подарункових наборів
для сімей уч. ліквідац.
аварії на ЧАЕС - 6000
грн. (2017 р)

ка районна
бюджет
організація
Союз Чорнобиль
України

11,000
тис.грн.

2017р.11,000
тис.грн

людей, які
постраждали
внаслідок аварії на
ЧАЕС

