
                                                     
 

Конотопська міська рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

  

від  13.02.2020 № 37-ОД 

м.КонотопРОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міс 
Про  внесення  змін  до  розпорядження міського голови від 07.02.2020 

№27-ОД «Про результати міського конкурсу з визначення проектів, 

розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері соціального 

життя міста, для реалізації яких надається фінансова підтримка на 2020 

рік» 
 

 

 

 

 Керуючись частиною 4 пункту 20 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України 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», в останній редакції,  з метою забезпечення 

реалізації проектів переможців міського конкурсу з визначення проектів, 

розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері соціального 

життя міста, для реалізації яких надається фінансова підтримка на 2020 рік, у 

зв’язку з відмовою Громадської організації «Конотопський вело клуб» від 

реалізації проекту «Підлипне байк-парк» : 

        1.Внести зміни в перелік переможців міського конкурсу з визначення 

проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері 

соціального життя міста, для реалізації яких надається фінансова підтримка на 

2020 рік, виклавши додаток 1 в новій редакції (додається). 

2. Визнати таким, що втратив чинність додаток 1 розпорядження міського 

голови від 07.02.2020 №27-ОД.   

 

 

Міський голова                                                          Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

  

Ольга Качура 6 61 32 
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Додаток  

до розпорядження  

міського голови 

від 13.02.2020 № 37-ОД   

 

Перелік переможців міського конкурсу з визначення проектів, розроблених 

інститутами громадянського суспільства у сфері соціального життя міста, 

для реалізації яких надається фінансова підтримка на 2020 рік 

 

Інститут громадянського 

суспільства (назва) 

Назва проекту Обсяг 

фінансу

вання, 

грн. 

Громадська організація 

«Молодіжна організація 

студентів «Новий час» 

Молодіжний соціальний проект 

«Майстерня лідерів» 

9045 

Громадська організація 

«Молодіжне християнське 

об’єднання «Телейос» 

«Всі разом за сім’ю» 

19500  

Громадська організація 

«Молодіжна організація 

студентів «Новий час» 

Культурно освітній проект 

інтелектуального самовдосконалення 

молоді м. Конотоп «Summertime English 

School» 

7385 

Громадська організація 

«Молодіжна організація 

студентів «Новий час» 

 Молодіжна платформа «FREE SPACE» 

13500 

Громадська організація 

«Молодіжне християнське 

об’єднання «Телейос» 

«Вуличні танці» 

15000 

 

 

Керуючий справами виконкому                         Любов ДУБОВИК 
 

Начальник відділу міської ради 

у справах молоді та спорту                                  Ольга КАЧУРА 
 


