
YKPAiHA 

qEPHirIBCLKA OliJIACHA )];EPiKABHA A)];MIHICTP Alli.SI 

)];EIIAPTAMEHT COIJ;IAJibHOro 3AXHCTY HACEJIEHHj{ 

HA KA 3 

/,2 6epe3HH 2019 poKy 

Ilpo npoBeti:eHHH KOHKypcy 3 BH3uaqeuHH 
nporpaM (npoeKTiB, 3axoti:is), po3po6Jieuux 
rpoMati:ChKHMH o6'eti:naunHMH BeTepauis, ua 
BHKOHaHHH (peaJifaaQho) HKHX Hati:aCTbCH 
l(>iHaucosa niti:TpHMKa 3 o6Jiacuoro 6wti:x.:ery 
y 2020 poQi 

Bi.r1n0Bi.[IHO .r10 nocTaHOBM Ka6iHery MiHicrpiB YKpai'HM Bi.LI 14.02.2018 N2 156 
«)];eHKi TIMTaHHH Ha,[laHHH q>iHaHCOBOi' ni.r1TpMMKM rpoMa,[IChKMM 06'e.r1HaHHHM 
BeTepaHiB», IlopH.LIKY npoBe,[leHHH KOHeypcy 3 BM3HaqeHHH nporpaM (npoeKTiB, 
3aXO.[liB ), po3po6neHMX iHCTMryTaMM rpoMa,[IHHChKOro cycniJihCTBa, ,[IJIH BMKOHaHHH 
(peani3au;ii) HKMX Ha)J;a€TbCH q>iHaHCOBa ni.r1rpMMKa, 3aTBep,[1)KeHoro TIOCTaHOBOIO 
Ka6iHery MiHicrpiB YKpai'HM Bi,11; 12.10.2011 N2 1049 (3i 3MIHaMM Ta 
,[IOTIOBHeHHHMM), o6JiaCHOi' IlporpaMM q>iHaHCOBOi' ni.[lrpMMKM o6JiaCHMX 
rpoMa,lJ;ChKMX opraHi3au;iii: iHBaJii)J;iB Ta BeTepaHiB Ha 2016-2020 poKM, 3aTBep,[1)KeHoi' 
pirueHHHM qepHiriBChKOi' o6JiaCH01 pa,ll;M Bi.LI 10.09.2015 (3i 3MiHaMM), 
p03IIOpH,ll;)KeHHH roJIOBM o6nacHoi' ,11;ep)KaBHOi' a.[IMiHicrpau;ii' Bi,n: 01.08.2018 N2 435 
«Ilpo npoBe,n:eHHH KOHeypcy 3 BM3HaqeHHH nporpaM (npoeKTiB, 3axo,n:iB), 
po3po6JieHMX rpoMa,lJ;ChKMMM 06' €,ll;HaHHHMM BeTepattiB, Ha BMKOHaHHH (peani3au;iIO ). 
HKMX Ha,11;aeTbCH q>iHaHCOBa ni,n:rpMMKa 3 o6nacHoro 6IO.[l)Kery» H a K a 3 y IO: 

1. OroJIOCMTM KOHeypc 3 BM3HaqeHHH nporpaM (npoeKTiB, 3axo,n:iB), 
po3po6JieHMX rpoMa,lJ;ChKMMM o6'e,n:HaHHHMM BeTepaHiB, ,ll;JIH BMKOHaHHH (peani3au;ii') 
HKMX Ha,n:aeThCH q>iHaHCOBa ni,11;rpMMKa y 2020 pou;i. 

2.3aTBep,LIMTM TeKCT oronomeHHH npo npoBe,n:eHHH KOHKypcy 3 BM3HaqeHHH 
nporpaM (npoeKTiB, 3axo,n:iB), po3po6JieHMX rpoMa,[IChKMMM 06'e,11;HaHHHMM 
BeTepaHIB, )J;JIH BMKOHaHHH (peani3au;ii') HKMX Ha,ll;a€ThCH q>iHaHCOBa ni,n:rpMMKa y 
2020 pou;i (.n:o.r1aToK 1 ). 



3. 3aTBep,[(HTH CKJia,[( KOHKypCHOl KOMicii .[(errapTaMeHzy 3 p03rJUI,[(Y 
KOHKypCHHX rrpoII03Hqiil: Ta rrpoBe,[(eHIDI MOHiTopHHry BHKOHaHIDI (peanhaqii) 
rrporpaM (rrpoeKTiB, 3aXO,[(iB) rpOMa,[(CbKHMH o6'e,[(HaHHl'IMH BeTepaHiB y CKJia,[(i 
3ri,[(HO 3 ,[(O,[(aTKOM 2. 

4. CeKpeTapIO KOHKYPCHOl KOMicii p03MiCTHTH ororrorneHHl'I rrpo rrpoBe,[(eHIDI 

KOHKypcy Ha o<j)iqiil:HOMY ae6-cail:Ti .[(errapTaMeHTy. 

5. KOHTPOJII, 3a BHKOHaHHl'IM HaKa3Y 3aJIHIIIaIO 3a co6oIO. 

.[(upeKTOp 0.PYCIH 



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ директора Департаменту 

соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації 

від 12 березня 2019 року № 18 

 

 
ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 
розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів,  

для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка  
у 2020 році 

Відповідно до абзацу другого пункту 4 Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських 
об’єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових 
пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.02. 2018 № 156, 
пункту 4 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання 
(реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049, керуючись розпорядженням 
голови обласної державної адміністрації від 20.03.2018 № 435 «Про проведення 
конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими 
об’єднаннями ветеранів, на виконання (реалізацію) яких надається фінансова 
підтримка з обласного бюджету», та з метою ефективного розподілу коштів, 
передбачених у обласному бюджеті на фінансову підтримку громадських 
об’єднань ветеранів, заходи з відзначення святкових, пам’ятних та історичних 
дат та з відвідування військових поховань і військових пам’ятників, 
Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації 
оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 
громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких 
надається фінансова підтримка у 2020 році. 

Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання таких пріоритетних 

завдань: 
1. Військово-патріотичне виховання молоді, що ґрунтується на героїзації 

подвигів борців за незалежність України. Формування позитивного іміджу 
захисника України. 

2. Моніторинг реалізації прав і гарантій, передбачених законодавством 

ветеранам та членам їхніх сімей. 

3. Відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з 
вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, захистом незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України, проголошенням 
незалежності України. Вшанування пам’яті загиблих захисників України, 
загиблих військовослужбовців при виконанні інтернаціонального обов’язку в 



Афганістані, жертв голодомору. 

Перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані організатором 
конкурсу, наведені у пункті 1 розділу «Заходи та реалізація Програми»  
обласної Програми фінансової підтримки обласних громадських організацій 
інвалідів та ветеранів на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Чернігівської 
обласної ради від 10.09.2015 (зі змінами). 

Фінансова підтримка надається за рахунок коштів обласного бюджету 
для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) загальнорегіонального 
рівня. 

Загальнорегіональний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, 
заходу) – провадження проектної діяльності на території більш як половини 
районів Чернігівської області, у тому числі м. Чернігові, та/або забезпечення 
участі у такій діяльності осіб з більш як половини районів Чернігівської 
області, у тому числі м. Чернігова. 

Конкурсна пропозиція складається державною мовою та має 
містити: 

1) заяву про участь у конкурсі за формою, затвердженою 
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 01.08.2018 № 435 
«Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 
розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, на виконання (реалізацію) 
яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету» за підписом 
керівника або уповноваженої особи громадського об’єднання, скріпленим 
печаткою громадського об’єднання (у разі наявності) (оригінал і п’ять копій); 

2) копію свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання або виписки 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, скріплена печаткою громадського об’єднання (у разі 
наявності); 

3) копія статуту громадського об’єднання, скріплена печаткою 
громадського об’єднання (у разі наявності); 

4) копію документа, виданого територіальним органом ДФС, що 
підтверджує включення (на дату подання конкурсної пропозиції) громадського 
об’єднання до Реєстру неприбуткових установ та організацій; 

5) опис програми (проекту, заходу) та розрахунок витрат, необхідних для 
виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за формою, затвердженою 
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 01.08.2018 № 435                              
«Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 
розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, на виконання (реалізацію) 
яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету»                                 
(оригінал і п’ять копій); 

6) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів 
громадського суспільства, інших установ та організацій (у разі їх залучення до 
виконання (реалізації) програми (проекту, заходу); 

7) інформацію про діяльність громадського об’єднання, зокрема досвід 
виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років 



за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела 
фінансування громадського об’єднання, його матеріально-технічну базу та 
кадрове забезпечення; 

8) інформацію у довільній формі щодо не вчинення громадським 
об’єднанням бюджетного правопорушення протягом одного бюджетного 
періоду; 

9) документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи 
громадського об’єднання (на підписання, подання чи захист конкурсної 
пропозиції –  у разі підписання, подання чи захисту конкурсної пропозиції не 
керівником громадського об’єднання). 

Конкурсні пропозиції можуть подаватися громадськими об’єднаннями 
ветеранів, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства не пізніше ніж 
за один рік до оголошення проведення конкурсу, внесені до Реєстру 
громадських об’єднань та утворені з метою захисту прав і свобод, задоволення 
суспільних, зокрема соціальних, та інших інтересів ветеранів війни, які 
отримали свій статус відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту». 

Конкурсна пропозиція має подаватися у друкованому та електронному 
вигляді. 

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції 
(та окремо їх копії), мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені 
печаткою громадського об’єднання (у разі її наявності). 

Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію, 
подаються у форматі PDF та Microsoft Word (Microsoft Excel) на CD або DVD 
диску разом із друкованим варіантом конкурсної пропозиції. 

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу. 

Громадське об’єднання може подавати на конкурс кілька конкурсних 
пропозицій. 

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній 

пропозиції, покладається на учасника конкурсу. 

До участі у конкурсі не допускаються громадські об’єднання у разі, коли: 

1) інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає 
інформації про громадське об’єднання, що міститься у відкритих державних 
реєстрах; 

2) громадське об’єднання зареєстроване пізніше ніж за два роки до 
оголошення проведення конкурсу; 

3) громадське об’єднання відмовилося від участі в конкурсі шляхом 
надсилання офіційного листа; 

4) громадське об’єднання перебуває у стадії припинення; 

5) конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого 
організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному 
обсязі; 

6) установлено факт порушення громадським об’єднанням вимог 
бюджетного законодавства протягом одного бюджетного періоду. 



Громадське об’єднання бере участь у співфінансуванні програми 
(проекту, заходу) в розмірі не менш як 25 відсотків необхідного обсягу 
фінансування. 

Внесок для виконання (реалізації) програм (проекту, заходу) може 
здійснюватися громадським об’єднанням, яке визнано переможцем конкурсу та 
отримало фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи 
нематеріальні ресурси, у тому числі разові, цільові внески та відрахування 
засновників і членів, як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, 
проїзду. 

Адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне 
забезпечення громадського об’єднання для виконання (реалізації) програм 
(проектів, заходів) можуть становити не більше як 20 відсотків загального 
обсягу коштів фінансової підтримки. 

Конкурсні пропозиції приймаються до 01 вересня 2019 року щоденно, 
крім суботи, неділі та святкових днів, з 10.00 до 16.00 (перерва з 13.00 до 14.00) 
за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 116а, Департамент соціального захисту 
населення обласної державної адміністрації, 2 поверх, кімната № 209. 

За додатковою інформацією звертатись за контактним телефоном:  
(0462) 72 80 80. 

Затвердження переліку переможців конкурсу відбудеться протягом трьох 
робочих днів з дня складення конкурсною комісією рейтингу конкурсних 
пропозицій. 

Дата проведення першого засідання конкурсної комісії буде повідомлена 
додатково. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ директора Департаменту 

соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації 

від 12 березня 2019 року № 18 

 

СКЛАД  

конкурсної комісії Департаменту соціального захисту населення обласної 

державної адміністрації для розгляду конкурсних пропозицій та 

проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) 

громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких 

надаватиметься підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 

2020 році 
 

Русін 

Олег Володимирович 

 

директор Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації, 

голова конкурсної комісії 

Хілик 

Оксана Михайлівна 

заступник директора Департаменту соціального 

захисту населення обласної державної адміністрації, 

заступник голови конкурсної комісії 

Єршова 

Лідія Михайлівна  

головний спеціаліст планово-економічного відділу 

Департаменту соціального захисту населення обласної 

державної адміністрації, 

секретар конкурсної комісії  
  

Дейкун  

Микола Петрович 

голова Постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоров’я, соціального захисту населення та у 

справах учасників АТО; 

Мойсеєнко 

Анжела В’ячеславівна 
голова Чернігівського відділення благодійної 

організації «Всеукраїнська Мережа людей, які живуть з 

ВІЛ/СНІД» (ЄДРПОУ 26467497); 

Мудра  

Оксана Олександрівна 

голова Чернігівської обласної організації Товариства 

Червоного Хреста України (ЄДРПОУ 02940397); 

Романов  

Микола Миколайович 

голова Громадської організації «Чернігівський центр 

соціальної адаптації бездомних та безпритульних» 

(ЄДРПОУ 35884026 ); 

Федоріна  

Алла Віленівна 

начальник планово-економічного відділу Департаменту 

соціального захисту населення обласної державної 

адміністрації; 

Черешко  

Альберт Іванович 

представник Державної служби України у справах 

ветеранів війни та учасників антитерористичної 

операції (ЄДРПОУ 39396335) 
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