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Проект вноситься головою
Новомиргородської
районної державної
адміністрації

2018 року
м. Новомиргород

№

Про Порядок використання коштів
районного бюджету для надання
фінансової підтримки громадським
організаціям на реалізацію проектів
та заходів
Відповідно до статті 43 Закону України ″Про місцеве самоврядування в
Україні″
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок використання коштів районного бюджету для
надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів, ветеранів на
реалізацію проектів та заходів (додається).
2. Встановити, що дане рішення районної ради вступає в дію
з 01 січня 2019 року.

Голова районної ради

С.СОВЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням
Новомиргородської
районної ради
від грудня 2018 року №

ПОРЯДОК
використання коштів районного бюджету для
надання фінансової підтримки громадським
організаціям інвалідів, ветеранів на реалізацію
проектів та заходів
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у
районному бюджеті за бюджетною програмою „Надання фінансової підтримки
громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має
соціальну спрямованість” (далі – бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів із надання фінансової підтримки
громадським організаціям є управління соціального захисту населення районної
державної адміністрації.
3.Одержувачами коштів районного бюджету для надання фінансової підтримки є
громадські організації інвалідів, ветеранів (далі – громадські організації).
4.Бюджетні кошти спрямовуються на фінансову підтримку громадським
організаціям на реалізацію проектів та заходів в районі, процедура організації та
проведення конкурсу з визначення проектів та заходів, розроблених громадськими
організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі –
конкурс) за рахунок коштів районного бюджету (далі – бюджетні кошти), та
проведення моніторингу стану виконання (реалізації) проектів та заходів, визнаних
переможцями конкурсу, визначається Порядком проведення конкурсу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року№1049 (із змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року №426).
5. Розподіл коштів між одержувачами коштів районного бюджету затверджується
розпорядженням голови районної державної адміністрації за поданням головного
розпорядника коштів районного бюджету за результатами проведення конкурсу.
6.Бюджетні кошти, надані громадським організаціям, спрямовуються на:
1) реалізацію програм (проектів, заходів) громадських організацій за результатами
конкурсу, а саме:
відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та
увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних
репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України,
формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а
також відвідування військових поховань і військових пам’ятників;

2
проведення заходів з пошуку, ексгумації та перепоховання останків загиблих
(крім видатків розвитку);
проведення спортивно-реабілітаційних заходів;
проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та
інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми
(проекту, заходу);
проведення заходів з військово-патріотичного виховання;
розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних,
аналітичних та методичних видань з питань діяльності громадських організацій без
права їх подальшого використання в комерційних цілях;
2) адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне
забезпечення громадських організацій для виконання (реалізації) програм (проектів,
заходів).
7. Кошти на підтримку громадських організацій надаються на конкурсних
засадах.
8. Розпорядженням голови районної державної адміністрації та голови районної
ради утворюється конкурсна комісія у складі не менш як сім осіб та затверджується її
персональний склад.
До складу конкурсної комісії включаються представники організатора конкурсу,
голова (уповноважений представник) громадської ради, утвореної при районній
державній адміністрації, члени постійної комісії районної ради з питань праці,
соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, роботи з ЗМІ, молодіжної
політики та спорту, члени постійної комісії районної ради з питань бюджету,
власності
та
інвестицій,
представники
громадських
організацій.
Чисельність державних службовців та посадових осіб органів місцевого
самоврядування не повинна перевищувати 50 відсотків кількості членів конкурсної
комісії.
Члени конкурсної комісії здійснюють свої повноваження на громадських
засадах.
Не може бути членом конкурсної комісії особа, що є керівником, членом
керівних органів або працівником учасника конкурсу.
Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на реалізацію
програми (проекту, заходу) на адміністративні витрати закладається не більше
20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки.
Громадські організації, які отримали бюджетні кошти у минулому році, подають
звіт про їх використання.
9.Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань та проведення операцій,
пов’язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюється в органах Державної
казначейської служби України відповідно до вимог чинного законодавства.
10.Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних
коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюється в
установленому законодавством порядку.

