
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
від _____________ №______ 

       м. Покровськ 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 26.10.2018 № 368 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка Покровською міською радою» 

 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації)  яких 

надається  фінансова  підтримка» (зі змінами),  від 14.02.2018 № 156 «Деякі питання надання 

фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів» (зі змінами), з метою відбору 

інститутів громадського суспільства соціального спрямування, яким надаватиметься 

фінансова підтримка на реалізацію (програм, заходів), у зв’язку із кадровими змінами, 

керуючись статями 40, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями), виконавчий комітет міської ради,  

ВИРІШИВ: 

 1. Внести зміни до  рішення виконавчого комітету від 26.10.2018 № 368 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка Покровською міською радою», а 

саме:  

1.1. Внести зміни до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка Покровською міською радою, а 

саме: 

- викласти абзац 3 пункту 1 в новій редакції: 

«Дія цього Порядку не поширюється на передбачені законами випадки надання 

фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів всеукраїнським фізкультурно-

спортивним товариствам, громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, 



Всеукраїнській громадській організації “Спортивна студентська спілка України у 2018-2020 

роках, громадській організації “Українська федерація учнівського спорту” у 2020 році, 

Молодіжній організації “Пласт - Національна скаутська організація України у                    

2017-2019 роках, національним творчим спілкам та їх регіональним осередкам»; 

- додати новий абзац в пункт 8, а саме: 

«Організатор конкурсу на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з 

дати затвердження персонального складу конкурсної комісії розміщує інформацію про усіх її 

членів, яка містить: 

1) прізвище, ім’я, по батькові члена конкурсної комісії; 

2) місце роботи, посаду члена конкурсної комісії; 

3) найменування організації, яку представляє член конкурсної комісії, із зазначенням 

коду згідно з ЄДРПОУ (крім членів конкурсної комісії, які є представниками організатора 

конкурсу). В інформації про члена конкурсної комісії, який є головою (уповноваженим 

представником) громадської ради, утвореної при організаторові конкурсу, зазначаються 

найменування та код згідно з ЄДРПОУ інституту громадянського суспільства, який 

делегував його до складу відповідної громадської ради». 

1.2. Затвердити склад конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування,  для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка міською радою в новій редакції 

(додається). 

В.п. міський голова       О. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення міської ради 

________________ № _______ 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами 

громадянського суспільства соціального спрямування,  для виконання (реалізації) яких 

надається фінансова підтримка міською радою 

 

 

Жук     

Алевтина В’ячеславівна 

 

- керуючий справами виконкому міської ради, голова 

конкурсної комісії 

Носач 

Олена Олексіївна 
- спеціаліст 1 категорії, відділу інформаційної та 

внутрішньої політики міської ради, секретар комісії 

Члени комісії:   

Безверха 

Олена Миколаївна 
 начальник відділу бухгалтерського обліку управління 

соціального захисту населення Покровської міської 

ради Донецької області (за згодою) 

Білецька  

Олена Валентинівна 

 

- член громадської ради при виконкомі Покровської 

міської ради (за згодою) 

Білецька 

Тетяна Володимирівна 

 

- головний спеціаліст відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих 

органів 

 

Карпенко 

Лілія Валеріївна 

 

- завідувач сектору реалізації соціальних програм 

управління соціального захисту населення 

Покровської міської ради Донецької області (за 

згодою) 

Дзьомбак  

Ігор Васильович 
- член громадської ради при виконкомі Покровської 

міської ради (за згодою) 

Кірсанов  

Михайло Володимирович 
 голова громадської ради при виконкомі Покровської 

міської ради (за згодою) 

Лисенко 

Галина Володимирівна 
- начальник відділу з організації виховної роботи зі 

студентами Дон НТУ (за згодою) 

Мигуля 

Світлана Володимирівна 
 головний спеціаліст бюджетного відділу фінансового 

управління міської ради (за згодою) 

Полтавченко 

Людмила Сергіївна 
- голова міськрайонної громадської організації 

«Червоний Хрест» (за згодою) 

Ткаченко  

Іван Іванович 

 

- голова громадської організації ветеранів органів 

місцевого самоврядування (за згодою) 



Чайка  

Анатолій Сергійович 
- голова громадська організація «Покровська міська 

організація ветеранів та інвалідів АТО в Донецькій 

області» (за згодою) 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому  ради         А.Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

А Р К У Ш 

погодження до  проекту рішення виконавчого комітету  

Покровської міської ради Донецької області 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 26.10.2018 № 368 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка Покровською міською радою» 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:     управлінням  соціального захисту населення міської ради 

 

Начальник управління 

соціального захисту населення 

  

І. Бонзюх 

 

ПОГОДЖЕНИЙ:   

Керуючий  справами  

виконкому  ради    
  

А. Жук 

 

Начальник фінансового управління 

міської ради 
  

Ю. Порецька 

 

В.о. начальника відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської ради  

та її виконавчих органів 

 

  

 

 

Т. Білецька 

 

 

Начальник відділу  з питань  

діловодства, контроолю та роботи зі 

зверненнями громападян міської ради 

 

  

 

 

Г. Борисова 

 

   

 

 


