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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ВІД 25 травня 2020 року 
м. Косів

№36-р

Про оголошення конкурсу з визначення соціальних проектів, розроблених 
інститутами громадянського суспільства, для виконання яких надається 
фінансова підтримка з районного бюджету

Керуючись рішенням конкурсної комісії з організації конкурсу із 
визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, 
для виконання яких надається фінансова підтримка з районного бюджету, від 
18 березня 2020 р., відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу 
з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, 
для виконання яких надається фінансова підтримка з районного бюджету у 
2020 році, затвердженого рішенням сесії районної ради № 558-18/2019 від 
21.02.2019 р., беручи до уваги Комплексну районну цільову програму 
соціального захисту населення Косівського району у 2017-2021 роках, 
затверджену рішенняіц районної ради № 213-6/2016 від 15.12.2016 року, 
рішенням районної ради № 655-23 /2019 від 24.12.2019 р з метою залучення 
інститутів громадянського суспільства до розв’язання пріоритетних проблем 
соціальної сфери Косівського району:

1. Оголосити другий конкурс з визначення соціальних проектів, 
розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких 
надається фінансова підтримка з районного бюджету у 2020 році та затвердити 
план організаційно-технічних заходів з його проведення (додається).

2. Головному спеціалісту з питань реалізації проектів та регіонального 
розвитку виконавчого апарату районної ради, секретарю конкурсної комісії 
Х.іванишин забезпечити оприлюднення оголошення про проведення другого 
конкурсу з визначення соціальних проектів, розроблених інститутами 
громадянського суспільс;^ 
підтримка з районного 
підтримку під час пров̂

3. Контроль за в

виконання яких надається фінансова 
та консультативно-організаційну

Іження залишаю за собою.

Голова районної ради авло Ванджурак
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лгвЕ̂ джЕно
районної ради 

Павло Ванджурак 
25.05.2020

План
організаційно-технічних заходів з проведення другого Конкурсу із 
визначення проектів, розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка з
районного бюджету у 2020 році

1) Прийом конкурсних пропозицій -  з 01 червня (моменту офіційного 
оприлюднення оголошення про Конкурс) впродовж зо календарних днів, 
до зо червня 2020 року. Затвердити текст оголошення про проведення 
Конкурсу у 2020 році (додається).

2) Місце прийому документів на Конкурс -конкурсні пропозиції 
приймаються виконавчим апаратом Косівської районної ради з 01 червня 
до ЗОчервня 2020 р. щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 8:00 
до 17:00 (у п’ятницю - до 15:00) за адресою: м. Косів, майдан 
Незалежності, 11 кабінет №25.

3) Порядок розгляду заяв і визначення переможців Конкурсу-
розглянути усі конкурсні пропозиції протягом 15 робочих днів після 
завершення прийому документів на Конкурс.

4) Порядок фінансування та реалізації проектів -  інститути 
громадянського суспільства, проекти яких визнані конкурсною комісією 
переможцями за підсумками Конкурсу, фінансуються управлінням праці 
та соціального захисту населення районної державної адміністрації у 
рамках реалізації заходів Комплексної районної цільової програми 
соціального захисту населення Косівського району у 2017-2021 роках, 
затвердженої рішенням районної ради №213-6/2016 від 15.12.2016 
рокурішенням районної ради№ 655-23 /2019 від 24.12.2019 р. Реалізація 
проектів відбувається у відповідності до заходів, передбачених 
проектами, але не пізніше 25 жовтня 2020 року. Підсумкова звіЛість про 
реалізовані проекти надається інститутами громадянського суспільства до 
23 листопада 2020 року у виконавчий апарат районної ради.

Керуюча справами 
виконавчого апарату район Роксолана Барчук


