
 

 

 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДРУГА СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                

від 24 грудня 2020 року 

 

Про затвердження Програми «Про проведення конкурсу з визначення 

проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для 

реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка, у сфері роботи з 

дітьми та молоддю,та у напрямку національно-патріотичного виховання у 

2021 році» 

 

Відповідно до п.22 ч.1. ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Постанови Кабінету Міністрів від 12 жовтня 2011 

року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення 

програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка», у 

останній редакції, з метою розвитку громадянського суспільства, підтримки 

діяльності громадських організацій, вирішення  питань мешканців 

територіальної громади, у молодіжній сфері, сфері національно-патріотичного 

виховання та у сфері волонтерської діяльності шляхом реалізації суспільно 

важливих проектів  

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1.Затвердити Програму «Про проведення конкурсу з визначення проектів, 

розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких 

надаватиметься фінансова підтримка, у сфері роботи з дітьми та молоддю,та у 

напрямку національно-патріотичного виховання у 2021 році» (далі  – 

Програма), що додається, з необхідним фінансуванням, визначеним у Програмі. 

2.Призначити головним відповідальним виконавцем та розпорядником 

коштів Програми виконавчий комітет Конотопської міської ради, 

співвиконавцем – відділ міської ради у справах молоді та спорту (начальник 

Качура О.О.). 



3.Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 

28.12.2019 «Про затвердження міської Програми «Про проведення конкурсу з 

визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для 

реалізації яких надається фінансова підтримка» на 2020 рік (7 скликання 39 

сесія) та зняти його з контролю. 

4.Фінансовому управлінню Конотопської міської ради (начальник 

Кошевецька В.П.)  передбачити під час складання проекту бюджету 

Конотопської міської територіальної громади на відповідний рік видатки на 

здійснення визначених Програмою заходів, виходячи з реальних можливостей 

бюджету. 

5.Організацію діяльності відповідального виконавця та розпорядника 

коштів програми покласти на керуючого справами виконкому Дубовик Л.І., 

відділ міської ради у справах молоді та спорту (начальник Качура О.О.). 

6.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, культури, духовності, сім’ї та молоді, фізичної 

культури та спорту, засобів масової інформації, соціального захисту населення, 

праці, охорони здоров’я, материнства і дитинства (голова Гребеник Т.В.). 

7.Відділу міської ради у справах молоді та спорту (начальник                      

Качура О.О.) у термін до 25 лютого 2022 року надати постійній  комісії міської 

ради з питань освіти, культури, духовності, сім’ї та молоді, фізичної культури 

та спорту, засобів масової інформації, соціального захисту населення, праці, 

охорони здоров’я, материнства і дитинства звіт про хід виконання Програми.  

 

 

 

Головуючий на засіданні                                              Тарас ОМЕЛЬЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення міської ради 

8 скликання 2 сесія 

від 24 грудня 2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  

«Про проведення конкурсу з визначення проектів, 

розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для реалізації яких надаватиметься 

фінансова підтримка, у сфері роботи з дітьми та 

молоддю,та у напрямку національно-патріотичного 

виховання у 2021 році» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конотоп  

2020 



 

1.ПАСПОРТ 

Програми «Про проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких 

надаватиметься фінансова підтримка, у сфері роботи з дітьми та молоддю, 

та у напрямку національно-патріотичного виховання у 2021 році» 

  

1. Ініціатори розроблення 

програми 

Відділ міської ради у справах молоді та 

спорту 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення програми 

Доручення міського голови від 

01.12.2020 № 19 

3. Розробник програми Відділ міської ради у справах молоді та 

спорту 

4. Відповідальний виконавець 

програми 

 

Виконавчий комітет Конотопської 

міської ради, співвиконавець – відділ 

міської ради у справах молоді та спорту 

5. Учасники програми Відділ міської ради у справах молоді та 

спорту, громадські організації 

Конотопської міської територіальної 

громади 

6. Термін реалізації програми 2021 рік 

6.1. Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 

- 

9. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми 

Бюджет Конотопської міської 

територіальної громади 

10. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, у 

тому числі: 

92, 0 тис. грн. 

10.1. коштів бюджету Конотопської 

міської територіальної 

громади 

80, 0 тис. грн. 

10.2. коштів інших джерел (власний 

внесок інститутів громадського 

суспільства) 

12, 0 тис. грн. 

 

 

 

 

 



 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма. 

 

Зареєстровано близько 160 громадських організацій,  36 з яких 

здійснюють активну громадську роботу, охоплюючи різноманітні сфери 

соціального життя територіальної громади. До роботи організацій долучається 

майже 40 000 мешканців Конотопської міської територіальної громади.  

 Громадськими організаціями реалізується  низка соціально важливих 

проектів для територіальної громади, при цьому фінансування для 

впровадження проектів вони залучають самостійно. Це значно знижує кількість 

заходів, що відбуваються, погіршує їх якість, звужує масштаб, ускладнює 

роботу громадським активістам. До того ж  у складних економічних умовах, які 

нині склалися у нашій країні, дедалі важче знаходити спонсорів для проведення 

заходів. Цікаві та корисні проекти залишаються нереалізованими через 

неможливість знайти ресурси для їх втілення. Це часто призводить до зниження 

ініціативності  лідерів, а суспільство в майбутньому втрачає активних 

громадських діячів. 

 В  умовах наближення держави  до європейських стандартів має 

поглибитися співпраця між інститутами громадського суспільства та владою, 

налагодитися діалог та взаєморозуміння. Саме через реалізацію спільних 

проектів спрямованих на покращення життя в територіальній громаді. 

  Дієвим механізмом вирішення даної проблеми є запровадження конкурсної 

підтримки проектів громадських організацій. 

 

3. Мета Програми. 

 

Метою програми є підтримка діяльності громадських організацій, 

активізація їх роботи шляхом запровадження конкурсного механізму. 

Завдання програми: 

1.Підвищення рівня освіченості членів громадських організацій. 

2.Покращення діалогу між громадськими активістами та владою.  

3.Спільна реалізація суспільно важливих для Конотопської міської 

територіальної громади проектів.   

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем.  

 

  Конкурс з визначення проектів, розроблених інститутами 

громадянського суспільства, для реалізації яких надаватиметься фінансова 

підтримка, у сфері роботи з дітьми та молоддю,та у напрямку національно-

патріотичного виховання у 2021 році дозволить розв’язати одразу низку 

проблем. Метою проведення конкурсу є спрямування коштів бюджету 

Конотопської міської територіальної громади на реалізацію проектів, які 

забезпечать ефективне розв'язання актуальних проблем територіальної громади. 

 Зокрема до пріоритетних напрямків проведення конкурсу, що 

визначатимуться у розробленому порядку входитимуть: 



1. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування 

загальнолюдських життєвих, сімейних цінностей у молоді. 

2.Формування громадянської позиції і національно-патріотичне 

виховання – здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-

патріотичного виховання, утвердження  свідомості і активної життєвої позиції. 

3.Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя – 

здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і 

безпечного способу життя та культури здоров’я. 

4.Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, 

творчого розвитку особистості. 

5.Розвиток неформальної освіти – здійснення заходів, спрямованих на 

набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза 

системою освіти. 

6.Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості 

молоді – створення умов та здійснення заходів, спрямованих на 

працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості 

молоді). 

7.Соціальна справедливість. 

8.Партнерська підтримка молоді та дітей, які проживають на тимчасово 

окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб – здійснення 

заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді та дітей з 

числа внутрішньо переміщених осіб (зазначений пріоритет на рівні міста 

впроваджуватиметься та підтримуватиметься в разі наявності реальної потреби 

та актуальності). 

Його учасниками зможуть бути інститути громадянського суспільства, які 

діють на території Конотопської міської територіальної громади, зареєстровані 

в установленому порядку не пізніше ніж за пів року до оголошення конкурсу, 

за умови, що інститут громадянського суспільства бере участь у 

співфінансуванні проекту в розмірі не менше як 15 відсотків необхідного 

обсягу фінансування.  

 

5. Обсяги та джерела фінансування Програми. 
 

Обсяг коштів, які 

пропонуються залучити на 

виконання програми, грн. 

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання 

програми 2021 рік 

Обсяг ресурсів, усього 92 000 92 000 

у тому числі: - - 

Бюджет Конотопської 

міської територіальної 

громади 

80 000 80 000 

кошти інших  джерел 12 000 12 000 

 



6. Строки та етапи виконання Програми 

 

Програма «Про проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надаватиметься 

фінансова підтримка, у сфері роботи з дітьми та молоддю, та у напрямку 

національно-патріотичного виховання у 2021 році», оскільки Програма не є 

довгостроковою, вона не розподіляється на етапи. 

 

 



Додаток до програми  

«Про проведення конкурсу з визначення проектів, 

розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для реалізації яких надається фінансова 

підтримка, у сфері роботи з дітьми та молоддю, та у 

напрямку національно-патріотичного виховання» на 

2021 рік 

 

7. Напрямки діяльності, перелік завдань та заходів Програми 
№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми  Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансува

ння  

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуван

ня 

(вартість), 

грн. 

Очікуваний 

результат 

1. Підготовка до 

проведення 

конкурсу проектів 

інститутів 

громадського 

суспільства 

- розробка та затвердження переліку 

пріоритетних завдань, на реалізацію 

яких повинні спрямовуватися 

проекти інститутів громадянського 

суспільства, що подаються для 

участі у конкурсі; 

- розробка та затвердження форми 

заяви, що подається інститутом 

громадянського суспільства для 

участі у Конкурсі; 

- розробка та затвердження форми 

опису проекту та кошторису витрат 

для його реалізації, що подається 

інститутом громадянського 

суспільства для участі у конкурсі; 

-  оголошення конкурсу з 

визначення проектів, розроблених 

інститутами громадянського 

суспільства; 

 - проведення тренінгових занять 

Січень – 

березень  

2021 року  

Виконавчий комітет 

Конотопської міської 

ради, відділ міської 

ради у справах молоді 

та спорту, інститути 

громадського 

суспільства  

-  -  Розвиток 

громадського 

суспільства в 

Конотопській 

міській 

територіальній 

громаді. 

Забезпечення 

ефективного 

розв'язання 

актуальних  

проблем у сфері 

роботи з дітьми та 

молоддю, та у 

напрямку 

національно-

патріотичного 

виховання. 

Налагодження 

співпраці між 



для інститутів громадянського 

суспільства. 

інститутами 

громадянського 

суспільства та 

владою. 

Отримання 

необхідного досвіду 

членами 

громадських 

організацій 

територіальної 

громади в написанні 

та реалізації 

соціальних 

проектів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проведення 

конкурсу проектів 

інститутів 

громадського 

суспільства 

- створення та затвердження складу 

конкурсної комісії з розгляду 

проектів, розроблених інститутами 

громадянського суспільства; 

- проведення навчання для 

представників інститутів 

громадянського суспільства по 

написанню проектів; 

-  проведення прийому конкурсних 

заявок від інститутів 

громадянського суспільства; 

- організація роботи конкурсної 

комісії на першому етапі Конкурсу 

щодо розгляду конкурсних 

пропозицій,  їх відповідності 

вимогам, перевірки достовірності 

інформації, наведеної в конкурсній 

пропозиції та визначення 

конкурсних пропозицій, які 

допускаються для участі у другому 

етапі конкурсу; 

- організація та проведення на 

другому етапі Конкурсу відкритого 

захисту конкурсних пропозицій під 

час засідання конкурсної комісії; 

- організація проведення третього 

етапу проведення конкурсу та 

прийняття конкурсною комісією 

остаточного рішення щодо надання 

фінансування переможцям 

конкурсу; 

- усі рішення, прийняті конкурсною 

комісією, зазначаються в протоколі, 

який підписується присутніми на її 

Квітень - 

грудень 

2021 року 

Виконавчий комітет 

Конотопської міської 

ради, відділ у справах 

молоді та спорту, 

інститути 

громадського 

суспільства 

- - 



засіданні членами комісії; 

- рішення конкурсної комісії 

розміщуються протягом трьох 

робочих днів на власному веб-сайті 

організатора конкурсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Реалізація  

проектів  

переможців  

- надання фінансової підтримки 

проектам переможцям конкурсу; 

- моніторинг реалізації інститутами 

громадського суспільства проектів 

переможців, всіляке цьому 

сприяння та надання необхідної 

консультативної та організаційної 

підтримки .   

Квітень – 

грудень 

2021 року 

Виконавчий комітет 

Конотопської міської 

ради, відділ у справах 

молоді та спорту, 

інститути 

громадського 

суспільства 

Бюджет 

Конотопс

ької 

міської 

територіа

льної 

громади  

 

Інші 

джерела 

80 000 

 

 

 

 

 

 

   

 

   12 000 

4. Прийняття 

звітності від 

інститутів 

громадського 

суспільства  

Прийняття звітів та 

підтверджуючих документів від  

інститутів громадського суспільства 

про результати реалізації проектів. 

Грудень 

2021 року  

Виконавчий комітет 

Конотопської міської 

ради, відділ міської 

ради у справах молоді 

та спорту, інститути 

громадського 

суспільства 

- - 

 ВСЬОГО: 

 

У тому числі: 

Бюджет 

Конотопської 

міської 

територіальної 

громади  

Інші джерела 

фінансування 

    92 000 
 

 

 

 

80 000 

 

 

 

 

12 000 

 

 

Головуючий на засіданні           Тарас ОМЕЛЬЧЕНКО 



8. Очікувані результати виконання Програми та показники 

результативності 

 

Реалізація програми забезпечить ефективне розв'язання актуальних суспільних 

проблем, як молоді так і всієї територіальної громади. Поглиблення співпраці між 

інститутами громадського суспільства та владою, поглиблення діалогу та 

взаєморозуміння, через реалізацію спільних проектів спрямованих на покращення 

життя в нашій територіальній громаді.  

Збільшення відсотку охоплення мешканців громадським рухом на 30%. Під 

час  організації та проведення загальноміських культурно-масових заходів 

громадяни будуть не тільки пасивними глядачами, а й активними учасниками, 

організаторами.  

Очікувані результати виконання Програми та показники результативності: 

Створення умов для активної участі громадськості в громадському житті 

територіальної громади.  

Кількість проведених заходів – залежатиме від переможців конкурсу проектів. 

Кількість мешканців, яка долучиться до даних заходів – 30 000 осіб.  

Середній розмір витрат на реалізацію одного проекту  – 25 000 грн.  

  

9.Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми 
 

Головним відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет 

Конотопської міської ради, співвиконавцем – відділ міської ради у справах молоді та 

спорту. 

Відділ міської ради у справах молоді та спорту готує звіт про виконання 

заходів Програми за результатами року. 

 

 

 

Головуючий на засіданні                                                    Тарас ОМЕЛЬЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснювальна записка 

 

До Програми «Про проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова 

підтримка, у сфері роботи з дітьми та молоддю, та у напрямку національно-

патріотичного виховання» на 2021 рік необхідна загальна сума по програмі складає 

80 тис. грн.. з яких:  

 80 тис. грн.. - надання фінансової підтримки проектам 

переможцям конкурсу; 

- моніторинг реалізації інститутами громадського суспільства проектів 

переможців, всіляке цьому сприяння та надання необхідної консультативної та 

організаційної підтримки .    

 

 

 

Начальник  відділу міської ради  

у справах молоді та спорту                                            Ольга КАЧУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


