
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту соціального                 

захисту населення Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації 

_______________  № ________________ 

 

Текст оголошення про проведення 

конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених 

громадськими об’єднаннями ветеранів та громадськими об’єднаннями осіб з 

інвалідністю, на виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з 

обласного бюджету на 2021 рік  

 

Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації (далі – департамент) оголошує конкурс програм 

(проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів та осіб з 

інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова 

підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2021 році (далі – програма). 

Конкурс проводиться в рамках виконання Комплексної програми 

соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020 –2024 роки 

(далі – Комплексна програма), затвердженої рішенням Дніпропетровської 

обласної ради від 13 грудня 2019 року № 534-20/VІІ, з метою цільового 

використання коштів обласного бюджету.  

Конкурс проводиться відповідно до 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 (із змінами).  

Проєкти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають 

бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань. 

Для громадських об’єднань ветеранів: 
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відродження національно-патріотичного виховання молоді; 

популяризація здорового способу життя серед населення області; 

психологічна реабілітація громадських об’єднань ветеранів; 

адаптація членів громадських об’єднань ветеранів до громадського життя; 

надання юридичних консультацій щодо соціальних гарантій та соціального 

захисту громадських об’єднань ветеранів; 

посилення соціального захисту членів громадських об’єднань ветеранів. 

Для громадських об’єднань осіб з інвалідністю: 

соціальний захист дітей до 18 років з діагнозом цукровий діабет І типу; 

забезпечення ефективних просвітницько-навчальних кампаній, покладених 

створити умови для відвідування дитячих садків і загальних шкіл з метою 

отримання дошкільної та шкільної освіти дітьми з цукровим діабетом І типу 

(інсулінозалежним); 

інформаційно-просвітницькі кампанії, направлені на формування 

коректного розуміння, того хто входить до категорій маломобільних груп 

населення та для протидії стигматизації осіб з інвалідністю (зокрема, через 

необхідність впровадження універсального дизайну); 

інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на формування розуміння 

позитивного економічного ефекту від впровадження принципів універсального 

дизайну при плануванні інфраструктурних об'єктів на всіх рівнях; 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; 

забезпечення ефективних суспільно-просвітних кампаній, покликаних: 

виховувати сприйняття прав осіб з інвалідністю та історичної пам’яті про 

Чорнобильську катастрофу, просування виховно-ознайомчих програм, 

присвячених особам з інвалідністю та з очевидцям Чорнобильської катастрофи; 

моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з 

інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, 

державних програм, що стосується забезпечення та дотримання прав осіб з 

інвалідністю; 
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сприяння забезпеченню для осіб з інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення доступу до фізичного оточення, транспорту, інформаційно-

комунікаційних систем і технологій, послуг; 

проведення заходів для забезпечення поліпшення становища та розширення 

права і можливостей осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю; 

сприяння формуванню політики захисту та безпеки осіб з інвалідністю в 

ситуаціях ризику, збройних конфліктів, надзвичайних гуманітарних ситуацій; 

інституційний розвиток, забезпечення організаційної спроможності 

громадських об’єднань осіб з інвалідністю, підтримка сталого функціонування 

їхньої діяльності; 

сприяння реалізації соціального замовлення та розвитку системи соціальних 

послуг; 

сприяння формування інклюзивної політики в сфері охорони здоров’я, в 

тому числі з питань репродуктивного здоров’я, забезпечення доступності до 

якісних медичних послуг осіб з інвалідністю, врахування потреб осіб з 

інвалідністю в реабілітації та абілітації при розробленні та проведенні заходів у 

межах медичної реформи; 

сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з 

інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та 

інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги; 

сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізації права на працю на 

рівні з іншими; 

інформування суспільства щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю у 

державі та формування позитивного ставлення до осіб з інвалідністю; 

сприяння забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю 

шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти 

Рівень виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) має відповідати 

обласному рівню проведення конкурсу. 

Громадські об’єднання можуть подавати на конкурс кілька проєктів. 
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При отриманні документів учасникові конкурсу буде видано довідку із 

зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції та переліком наданих 

документів. 

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу. 

У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності: 

для громадських об’єднань ветеранів: відзначення святкових, пам’ятних та 

історичних дат, пов’язаних з ушануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, 

захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, 

формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а 

також відвідування військових поховань і пам’ятників; проведення заходів з 

пошуку, ексгумації та перепоховання останків загиблих (крім видатків розвитку); 

проведення спортивно-реабілітаційних заходів; проведення тренінгів, курсів, 

навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-

просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проєкту, заходу); 

проведення заходів з військово-патріотичного виховання; розроблення та 

виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та 

методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, 

адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності громадських об’єднань 

ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях. 

Для громадських об’єднань осіб з інвалідністю: відзначення святкових, 

пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з ушануванням у галузі захисту прав осіб 

з інвалідністю; проведення спортивно-реабілітаційних заходів; проведення 

тренінгів, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом та інших 

інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми           

(проєкту, заходу). 

До участі в конкурсі не допускаются громадські об’єднання ветеранів та 

громадські об’єднання осіб з інвалідністю (далі – громадські об’єднання) у разі, 

коли: 

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про 

громадське об’єднання, що міститься у відкритих державних реєстрах; 
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громадське об’єднання не відповідає вимогам, зазначеним в абзаці першому 

пункту 6 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) 

яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (із змінами); 

громадське об’єднання відмовилось від участі в конкурсі шляхом 

надсилання його організаторові офіційного листа; 

громадське об’єднання перебуває у стадії припинення; 

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленного 

організатором строку подання конкурсних  пропозицій не в повному обсязі; 

установлено факт порушення громадським об’єднанням вимог бюджетного 

законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням 

заходу впливу за таке порушення (крім попередження). 

У межах конкурсу не можуть бути підтримані проєкти (програми, заходи), 

які: 

спрямовані на отримання прибутку; 

фінансуються за іншими бюджетними програмами; 

не забезпечують ефективного розв’язання актуальних проблем щодо 

громадських об’єднань та не містять конкретних результативних показників 

виконання поставлених завдань; 

здійснюють оплату посередницьких послуг та виконання (реалізацію) 

програм (проєктів, заходів) іншими громадськими об’єднаннями. 

Комплексною програмою на проведення конкурсу з визначення програм 

(проєктів, заходів) у 2021 році передбачено 2 676,7 тис. грн. Загальний фонд 

конкурсу визначатиметься виходячи із обсягу коштів передбаченого в обласному 

бюджеті на 2021 рік. 

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї 

програми (проєкту, заходу), що подається для участі у конкурсі, становить                   

250 тис. грн. 



 6 

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 85% 

вартості проєкту (програми, заходу). Решта 15% необхідного обсягу фінансування 

проєкту (програми, заходу) можуть бути забезпечені як матеріальні чи 

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

відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, 

обладнання, проїзду. 

Конкурсні пропозиції можуть подаватися громадськими об’єднаннями, 

зареєстрованими в установленому порядку не пізніше, ніж за шість місяців до 

оголошення проведення конкурсу. 

Для участі у конкурсі громадськими об’єднаннями подають конкурсну 

пропозицію, яка має бути підготовлена державною мовою і має містит такі 

документи: 

заяву про участь у конкурсі, складену за затвердженою формою; 

опис програми (проєкту, заходу), який повинен містити мету і завдання, 

план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному 

етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання 

(реалізації) програми (проєкту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, 

залучені до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) інші громадські 

об’єднання, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) 

програми (проєкту, заходу); 

кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проєкту, 

заходу), складену за затвердженою формою, детальний розрахунок витрат та 

джерела фінансування, складену за затвердженою формою; 

листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, громадських 

об’єднань, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання 

(реалізації) програми (проєкту, заходу); 

інформацію про діяльність громадської об’єднання (згідно додатку). 

Усі документи подаються в друкованому та електронному вигляді                    

(у форматі PDF та MicrosoftWord (MicrosoftExcel) на DVD диску чи інших 
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електронних носіях). Друкований варіант конкурсної пропозиції має бути подан в 

папці, прошнурований, пронумерований та укомплектований відповідно до 

зазначеного переліку документів.  

Проєкти, що подаються для участі у конкурсі повинні бути розраховані не 

більше ніж на один бюджетний рік. 

Конкурсні пропозиції приймаються протягом 30 календарних днів з 

наступного дня після офіційного опублікування оголошення, щоденно, крім 

суботи, неділі та святкових днів, з 10.00 до 17.00 (у п’ятницю до 16.00) за 

адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 26, каб. 219. Відповідальна особа: 

Гненна Лілія Григорівна, секретар комісії, контактний телефон: (056) 720 95 47. 

Конкурс буде проводитися в три етапи.  

Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників конкурсу та 

розміщується у триденний строк на офіційному веб-сайті Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації. 

 

Директор департаменту 

соціального захисту населення  

облдержадміністрації                        Олена КРИШЕНЬ 


