
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

03.08.2021 № 812/од-2021 

 

 Про організацію проведення конкурсу з 

визначення програм (проєктів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського 

суспільства соціального спрямування, для 

виконання (реалізації) яких у 2021 році 

надається підтримка за рахунок коштів 

обласного бюджету  

 

 

Відповідно до статей 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», пунктів 4, 6, 7 Порядку проведення конкурсу з визначення 

програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського 

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

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня  

2011 року № 1049, пункту 7.2 додатка 3 до обласної комплексної програми 

соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист 

населення в Одеській області», затвердженої рішенням Одеської обласної 

ради від 24 грудня 2020 року № 38-VIII, з метою залучення інститутів 

громадянського суспільства соціального спрямування до розв’язання 

пріоритетних проблем у сфері соціального захисту населення Одеської 

області: 

 

1. Оголосити конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського суспільства соціального 

спрямування, для виконання (реалізації) яких у 2021 році надається 

підтримка за рахунок коштів обласного бюджету (далі – конкурс). 

 

2. Затвердити текст оголошення про проведення конкурсу (додається).  

 

3. Функції з організації та проведення конкурсу покласти на 

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної 

адміністрації.  

 



4. Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної 

державної адміністрації забезпечити в одноденний строк, після набрання 

чинності цього розпорядження, оприлюднення оголошення на офіційному 

вебпорталі Одеської обласної державної адміністрації. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації (соціально-гуманітарні питання). 

 

 

 

Голова  Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

обласної державної адміністрації  

03 серпня 2021 року № 812/од-2021 

 

 ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з визначення 

програм (проєктів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства 

соціального спрямування, для реалізації яких 

у 2021 році надається підтримка за рахунок 

коштів обласного бюджету 

 

 

1. Мета конкурсу програм (проєктів, заходів) – є розвиток партнерства 

з інститутами громадського суспільства соціального спрямування та 

залучення їх до розв’язання соціальних проблем цільових груп населення 

області, надання соціальних послуг відповідно до визначених пріоритетних 

напрямків. 

2. Пріоритетні завдання: 

створення сприятливих умов для інституційного розвитку інститутів 

громадянського суспільства соціального спрямування; 

впровадження ефективних процедур участі громадськості у 

формуванні та реалізації регіональної соціальної політики, вирішенні 

соціальних питань місцевого значення; 

стимулювання активної співпраці інститутів громадянського 

суспільства соціального спрямування та органів публічної влади області на 

засадах партнерства щодо актуалізації та вирішення суспільно важливих 

проблем у сфері соціального захисту населення. 

3. Пріоритетні напрями, за якими можуть розроблятися програми 

(проєкти, заходи), що подаються для участі в конкурсі: 

3.1. Запобігання та протидія домашньому насильству, формування 

нульової толерантності до насильства за ознакою статі, надання послуг 

постраждалим від домашнього насильства шляхом створення кризових 

центрів, кімнат, притулків; 

3.2. Сприяння у формуванні політики рівних можливостей жінок і 

чоловіків у територіальних громадах; 

3.3. Сприяння у соціальному супроводі та юридичній допомозі 

ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих); 

3.4. Сприяння у соціально-психологічній підтримці сімей з дітьми та 

сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема 

малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей, захисті їхніх прав; 

3.5. Сприяння у соціальній підтримці та правовій допомозі особам, що 

постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; 



3.6. Сприяння у соціально-психологічній реабілітації та адаптації 

внутрішньо переміщених осіб та членів їхніх сімей;  

3.7. Сприяння у соціальній адаптації, інтеграції та реінтеграції 

бездомних та осіб, що відбули покарання; 

3.8. Надання соціальних послуг соціально незахищеним верствам 

населення. 

4. Перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані організатором 

конкурсу: 

організація та проведення конференцій, засідань «круглих столів», 

панельних дискусій, конгресів, симпозіумів, форумів, фестивалів, виставок; 

організація та проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів; 

випуск поліграфічної продукції, спрямованої на реалізацію завдань 

конкурсу; 

розробка та друк методичних матеріалів; 

організація та проведення інформаційних кампаній; 

оплата послуг, наданих експертами, які залучаються до підготовки та 

реалізації програм (проєктів, заходів). 

У межах конкурсу не можуть бути підтримані програми (проєкти, 

заходи), фінансування яких передбачається за рахунок коштів державного 

або місцевого бюджетів, розпорядником яких є інший організатор конкурсу. 

5. Вимоги до конкурсної пропозиції: 

5.1. Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами 

громадянського суспільства соціального спрямування, зареєстрованими в 

установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення 

проведення конкурсу. 

5.2. Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у 

друкованій та електронній формі. Інститут громадянського суспільства 

соціального спрямування може подавати на конкурс кілька конкурсних 

пропозицій. 

5.3. Конкурсна пропозиція складається державною мовою і повинна 

містити: 

1) заяву про участь у конкурсі за формою, затвердженою 

розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 27 

вересня 2017 року № 851/А-2017 «Про затвердження форм документів для 

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

інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких 

надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету», 

зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції в Одеській 

області 23 жовтня 2017 року за № 49/1334, (далі – розпорядження); 

2) опис програми (проєкту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для 

виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), за формою, затвердженою 

розпорядженням; 



3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів 

громадянського суспільства соціального спрямування, інших установ та 

організацій (у разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проєкту, 

заходу); 

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства 

соціального спрямування, зокрема досвід виконання (реалізації) програми 

(проєкту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних 

коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту 

громадянського суспільства соціального спрямування, його матеріально-

технічну базу та кадрове забезпечення. 

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у 

конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу. 

6. Граничний обсяг фінансування за рахунок коштів обласного 

бюджету однієї програми (проєкту, заходу), що подається для участі у 

конкурсі, становить 100,0 тис. грн. 

За рахунок коштів обласного бюджету може бути профінансовано не 

більше як 85 відсотків від обсягу фінансування програми (проєкту, заходу). 

Решта у розмірі не менш ніж 15 відсотків необхідного обсягу фінансування 

програми (проєкту, заходу) мають бути забезпечені інститутами 

громадянського суспільства соціального спрямування як матеріальні чи 

нематеріальні ресурси, у тому числі як разові, періодичні, цільові внески та 

відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, 

обладнання, проїзду. 

 7. Адреса, за якою приймаються конкурсні пропозиції: вул. Канатна, 

83, м. Одеса, 65107, Департамент соціальної та сімейної політики Одеської 

обласної державної адміністрації, тел. (048) 722-08-11, електронна адреса: 

dssp-inv@odessa.gov.ua. 

8. Строки подання конкурсних пропозицій: з 05 серпня 2021 року до  

03 вересня 2021 року включно. 

9. Строки проведення конкурсу: з 06 вересня по 06 жовтня 2021 року. 

_______________________ 


