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Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких у 2019 році надається фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, 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 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1167), на виконання Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Березнівському районі на 2017 - 2021 роки, схваленої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20 січня 2017 року № 24 та затвердженої рішенням Березнівської районної ради від 26 травня 2017 року № 280, з метою створення сприятливих умов для розвитку в районі громадянського суспільства: 

1. Оголосити конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2019 році за рахунок коштів районного бюджету (далі - Конкурс). 

2. Утворити конкурсну комісію для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету у складі згідно з додатком 1. 
3. Затвердити: 

3.1. Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких у 2019 році надається фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету згідно з додатком 2. 

3.2. Форму заяви про участь в конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких у 2019 році надається фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету згідно з додатком 3. 

3.3. Форму опису програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) згідно з додатком 4.

4. Відділу з питань організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації: 

4.1. Розмістити на веб-сайті райдержадміністрації та опублікувати в районній газеті “Надслучанський вісник” текст оголошення про проведення Конкурсу. 

4.2. Забезпечити належну організацію проведення Конкурсу. 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.




Голова адміністрації                                                                 В. ЛЮШИН

