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ВИСНОВОК  
 

від 17 січня 2022 року                                                                      № 11/3 
 

Про проєкт рішення «Про затвердження Положення  

про порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського суспільства,  

для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» 

 

Постійна комісія ВИРІШИЛА:  
 

1. Інформацію взяти до відома.  
 

2. За пропозицією Скальського В.В. внести такі зміни та доповнення, 
враховуючи пропозицію Гижка А.П., до проєкту рішення «Про затвердження 
Положення про порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 
(реалізації) яких надається фінансова підтримка», а саме: 
 

2.1. У пункті 1 проєкту рішення після слова «Затвердити» доповнити 
словосполученням «на 2022 рік» та вилучити словосполучення «(далі – 
Порядок)». 
 

2.2.  Внести зміни та доповнення до Положення про порядок проведення 

конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами  

громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова 

підтримка, що додається до проєкту рішення «Про затвердження Положення про 

порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) 

яких надається фінансова підтримка», а саме: 
 

2.2.1. У  пункті 8: 
- перший та другий абзац викласти в новій редакції, а саме: 

«Організатор конкурсу утворює конкурсну комісію у складі не менше п’яти 

осіб. 

http://www.vinrada.gov.ua/


Організатор конкурсу затверджує персональний склад конкурсної комісії. 

Співголовами конкурсної комісії призначаються представник організатора 

конкурсу та обласної Ради.»; 

- після слів «…50 відсотків кількості членів конкурсної комісії.» доповнити 

новим абзацом наступного змісту: 

«Кількість представників обласної Ради не повинна становити менше 50 

відсотків від загальної кількості представників організатора конкурсу та 

державних службовців.». 
 

2.2.2. Другий абзац пункту 9 викласти в новій редакції, а саме: 
«За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос співголови  

конкурсної комісії,  який представляє організатора конкурсу.» 
 

 2.2.3. Перший абзац пункту 23 після слів «…програми (проєкту, заходу) (далі - 

договори)» доповнити такими словами «за погодженням з співголовою 

конкурсної комісії, який є представником обласної Ради.» 
 

2.2.4. Перший абзац пункту 27 викласти в новій редакції, а саме: 

«Переможець конкурсу, який отримав фінансову підтримку за рахунок 

бюджетних коштів, подає після виконання (реалізації) програми (проєкту, 

заходу) організаторові конкурсу та заступнику голови обласної Ради (відповідно 

до розподілу обов’язків),  фінансовий звіт про обсяг використаних бюджетних 

коштів згідно з додатком 4 та підсумковий звіт про виконання договору згідно 

з додатком 5 у строки, визначені організатором конкурсу. Відповідні строки 

зазначаються організатором конкурсу в електронній системі проведення 

конкурсу.». 
 

2.2.5. Перший абзац пункту 28 викласти в новій редакції, а саме: 

«Організатор конкурсу та співголова конкурсної комісії, який є 

представником обласної Ради, із залученням інститутів громадянського 

суспільства проводить моніторинг виконання (реалізації) програм (проєктів, 

заходів), які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, у 

визначеному ним порядку з урахуванням положень цього Положення.». 
 

2.2.6. У пункті 9 після слів «…з додатком 7» доповнити такими словами «який 

погоджується співголовами конкурсної комісії.» 
 

2.2.7. Додати пункт 32 наступного змісту: 

« 32. Інформація про проведення конкурсу розміщується на офіційних веб 

сайтах обласної державної адміністрації та обласної Ради.» 
 

3. Погодити доопрацьований (зі змінами) проєкт рішення та рекомендувати 

голові обласної Ради внести його до порядку денного чергової сесії обласної 

Ради 8 скликання. 
 

Голосували: «за» – 8, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

 

 

Голова постійної комісії                                                            В. СКАЛЬСЬКИЙ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF#n524
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF#n526

