
         

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 
 

 

НАКАЗ 

 

30 березня 2017 року  Дніпро №  7    

 

 

Про організацію проведення конкурсу з  

визначення програм (проектів, заходів),  

розроблених інститутами  

громадянського суспільства,  

для виконання (реалізації)  

яких надаватиметься фінансова  

підтримка за рахунок коштів  

обласного бюджету у 2018 році 

 

 

 

Відповідно до Указу Президента України “Про сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні” від 26 лютого 2016 року № 68/2016, 

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 16 березня 2016 року № 194 “Про внесення змін 

до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049” та 
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на виконання регіональної програми сприяння розвитку громадянського 

суспільства у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки, затвердженої 

рішенням 7 сесії Дніпропетровської обласної ради VII скликання від 02 грудня 

2016 року № 126  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести конкурс з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 

(реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів 

обласного бюджету у 2018 році (далі – конкурс). Днем початку конкурсу 

вважати день оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на 

офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації. При 

проведенні конкурсу керуватися Порядком проведення конкурсу з визначення 

програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського 

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

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 

року № 194 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 

жовтня 2011 року № 1049”. 

 

2. Відповідно до вимог визначених у 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 16 березня 2016 року № 194 “Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049” управлінню з питань 

внутрішньої політики департаменту оприлюднити оголошення про проведення 

конкурсу на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації. 
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3. Координацію роботи та контроль за виконанням наказу покласти на 

заступника начальника управління з питань внутрішньої політики – начальника 

відділу стратегічного аналізу суспільно – політичної ситуації департаменту 

Інжуваткіну О.В. 

 

 

 

Директор департаменту                                   В.М.МАЛАСАЙ 

 

 

 

 


