
Заява 

Я, ____________________________________________________________,  

(ПІБ керівника організації або уповноваженої особи), керівник (посада уповноваженої особи) громадської 

організації _________________________________________________, (повна назва організації відповідно до Свідоцтва 

про державну реєстрацію) подаю для участі у Конкурсі, що проводиться Виконавчим 

комітетом Конотопської міської ради  відповідно до розпорядження міського 

голови №_______від ___________  проект ___________________________ (назва).  

 До заяви додаються:  
 (перелік додатків). 

- копії свідоцтва про реєстрацію та статуту (положення) інституту громадянського суспільства, 

скріплені його печаткою; 

 -  копію документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати 

оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної 

пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій; 

 - копії податкових звітів інституту громадянського суспільства за попередні два роки; 

 - опис та кошторис витрат (оригінал і одна копія), необхідних для виконання проекту, за 

формою, що затверджена організатором конкурсу. Опис проекту, повинен містити мету і завдання, 

план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані 

результати та конкретні результативні показники виконання проекту, інформацію про цільову 

аудиторію, залучені до виконання проекту інші інститути громадянського суспільства, способи 

інформування громадськості про хід виконання проекту, детальний розрахунок витрат та джерела 

фінансування; 

 -  листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх 

виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та 

організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу); 

 -  інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід 

виконання проектів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел 

фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства його матеріально-технічну 

базу та кадрове забезпечення. 

Підтверджую, що документи, які входять до складу конкурсної пропозиції, 

містять достовірну інформацію про громадську організацію. 

Підтверджую, що громадська організація 

__________________________(назва організації) готова та здатна виконати проект 

_________________________(назва проекту) у вказаний строк та в заявленому обсязі. 

Цим гарантую, що у разі отримання фінансової підтримки за рахунок 

бюджетних коштів для реалізації проекту кошти буде повністю використано 

виключно для цілей, визначених проектом _____________________ (назва проекту) 

відповідно до затвердженого кошторису витрат. 

Із умовами Конкурсу ознайомлені та згодні. 
________________________     __________________ 

  дата                            підпис  ПІБ    

                               М.П. 
 


