
11
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Адміральська, 22, м. Миколаїв, 54001, тел./факс: (0512) 37-01-36, тел. (0512) 37-30-57 
Е-таі1: сапсе1аг@тк.§оу.ца, сайт: тк.§оу.иа, код згідно з ЄДРПОУ 00022579

Ваш інформаційний запит до Секретаріату Кабінету Міністрів України на 
отримання публічної інформації щодо фінансування громадських організацій за 
дорученням Секретаріату Кабінету Міністрів України розглянуто 
Миколаївською облдержадміністрацією. За результатами розгляду 
повідомляємо таке.

Миколаївською облдержадміністрацією надається фінансова підтримка 
громадським організаціям області відповідно до обласних програм: Цільової 
національно-культурної програми "Збереження та розвиток етнічної, 
культурної та мовної самобутності національних меншин у Миколаївській 
області" на 2014-2018 роки, обласної Програми «Молодь Миколаївщини» на 
2016-2020 роки, Комплексної програми соціального захисту населення 
«Турбота» на період до 2020 року та обласної Програми «Безбар’єрна 
Миколаївщина» на період до 2020 року.

Фінансова підтримка громадським організаціям, діяльність яких має 
соціальну спрямованість, здійснюється департаментом соціального захисту 
населення облдержадміністрації з обласного бюджету в рамках проведення 
заходів, передбачених Комплексною програмою соціального захисту населення 
«Турбота» на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 
22.12.16 № 5 та обласною Програмою «Безбар’єрна Миколаївщина» на період 
до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 22.12.2016 № 6. 
Зазначеними обласними програмами визначено вичерпний перелік обласних 
громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з обласного 
бюджету.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 156 «Деякі 
питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів» 
передбачено, що місцеві органи виконавчої влади починаючи з 2018 року 
забезпечують проведення конкурсів з визначення проектів (заходів), 
розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для реалізації яких 
надається фінансова підтримка за рахунок коштів місцевих бюджетів.

від Аі-\і ( У?
на № 
від _

Бургар Артур
Гоі+геяиесІЇ-З 5415-
а9Шс!с2@с!о8І:ир.ргаус1а.сот.иа

Про інформаційний запит

Шановний пане Артуре!



2

Наразі у області розпочата робота щодо створення конкурсної комісії та 
проведення конкурсів з визначення проектів (заходів), розроблених
громадськими об’єднаннями соціального спрямування, для реалізації яких буде 
надано фінансову підтримку за рахунок коштів обласного бюджету у 2019 році.

Крім цього, щорічно проводяться конкурси для громадських організацій з 
визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами
громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 
фінансова підтримка з обласного бюджету. Конкурси проводяться згідно 
процедури, передбаченої постановою 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». Проведення конкурсів передбачено обласною Цільовою 
національно-культурною програмою «Збереження та розвиток етнічної, 
культурної та мовної самобутності національних меншин у Миколаївській 
області» на 2014-2018 роки, затвердженою рішенням обласної ради від 
24.12.2013 № 20, обласною Програмою «Молодь Миколаївщини» на 2016-2020 
роки. Відповідно безпосередньо відповідальними за проведення конкурсів є 
управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, а також 
управління молоді та спорту облдержадміністрації.

З повагою 
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