
Проект 
 

 
 

 
    

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

                                                         РІШЕННЯ 
XVІІ сесії міської ради  VIII скликання 

 

від ____________ №_____ м. Шепетівка 

 

Про затвердження міської цільової  

Програми підтримки громадських організацій  

соціального спрямування  "Соціальне партнерство"  

на 2022 – 2024 роки. 

 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 13 

Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", статті 20 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", статті 65 Закону 

України "Про жертви нацистських переслідувань", законів України "Про забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків", "Про соціальний захист дітей війни", "Про Товариство 

Червоного Хреста України", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи", "Про громадські об'єднання", з метою вирішення питань фінансової 

підтримки громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, проведення 

загальноміських соціальних заходів з нагоди державних свят і визначних дат Шепетівська міська 

рада вирішила: 

 

1. Затвердити міську цільову програму "Соціальне партнерство" на 2022 – 2024 роки 

(далі - Програма) згідно з додатком до цього рішення. 

 

2. Визначити Управління організаційного, інформаційного забезпечення та документообігу 

Шепетівської міської ради відповідальним виконавцем Програми. 

 

3. Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради щорічно передбачати кошти на реалізацію 

програми. Фінансування може коригуватися до виділених асигнувань міського бюджету. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого 

комітету Білас Н.І. та постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку 

громади, бюджету та фінансів (голова комісії Олійник Г.В.) 

 

 

 

Міський голова                                                                                                                    В. Бузиль 

 

 

 



Додаток  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням XVсесії міської  ради 

VIII скликання 
№______ від ___________ 

 
Програма підтримки громадських організацій 

соціального спрямування "Соціальне партнерство" на 2022 – 2024 роки 
 

І. Паспорт програми 
1. Ініціатор та розробник програми – виконавчий комітет Шепетівської міської ради. 

2. Строк виконання програми – 2022 - 2024 роки. 

3. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми  - місцевий бюджет 

Шепетівської територіальної громади 

4. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: 

50 000 грн. 

 

II. Визначення проблематики, на розв’язання якої спрямована Програма підтримки 
громадських організацій соціального спрямування "Соціальне партнерство" 
Ключовою проблемою є низька фінансова самодостатність громадських організацій, 

оскільки вони є неприбутковими. Тому необхідно спрямувати зусилля на впровадження 

ефективного механізму налагодження комунікацій та створення сприятливих умов для 

розвитку громадянського суспільства, а саме: впровадження соціального партнерства між 

виконавчим органом Шепетівської міської ради та громадою через громадські організації 

соціального спрямування. 

Враховуючи впровадження в Україні європейських практик взаємодії держави та 

об'єднань громадян, постала необхідність принципово змінювати підходи до організації 

надання фінансової підтримки в частині впровадження прозорих і об'єктивних критеріїв 

відбору громадських організацій, переходу від підтримки їх статутної діяльності до 

залучення до співпраці з міською владою шляхом реалізації розроблених ними проектів. 

 

III. Мета програми 
Мета Програма підтримки громадських організацій соціального спрямування "Соціальне 

партнерство" на 2022 рік полягає у забезпеченні конструктивної взаємодії між виконавчим 

органом Шепетівської міської ради та громадськими організаціями, діяльність яких має 

соціальну спрямованість, з вирішення актуальних питань розвитку громади, підтримки 

громадських ініціатив, підвищення рівня соціального захисту окремих категорій 

населення, сприяння розвитку громадянського суспільства; здійсненні позитивних дій 

щодо забезпечення ґендерної рівності та участі громадськості в організації та проведенні 

соціальних заходів до державних свят та визначних дат, соціальних акцій із залученням 

коштів міського бюджету. 

 

IV. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 
фінансування, строків виконання програми 
1.На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. N 1049 про 

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

розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких 

надається фінансова підтримка постановами Кабінету Міністрів України (із змінами і 

доповненнями від 4 квітня 2018 року N 244) та у зв'язку із закінченням терміну дії 

цільової Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з 

інвалідністю та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2018-2020 рр., 

виникла необхідність організації надання фінансової допомоги громадським організаціям, 

діяльність яких має соціальну спрямованість, шляхом виконання (реалізації) розроблених 



ними проектів, спрямованих на забезпечення ґендерної рівності, підвищення рівня 

соціального захисту окремих категорій населення; фінансового забезпечення проведення 

соціальних заходів до державних свят та визначних дат. 

 Згідно з Програмою "Соціальне партнерство" на 2022 – 2024 роки фінансова 

підтримка громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, на 

виконання (реалізацію) розроблених ними проектів, спрямованих на підвищення рівня 

соціального захисту окремих категорій населення, буде доступною наступним категоріям 

інститутів громадянського суспільства: 

Реєстр громадських об’єднань 
Шепетівської територіальної громади 

станом на 01.09.2021 

Реєстрація Кількість 

Всього громадських об’єднань м.Шепетівка 112 

 с.Пліщин 1 

 с.Плесна 1 

Діючих  м.Шепетівка 105 

 с.Пліщин 1 

 с.Плесна 0 

Інститути громадянського суспільства соціального спрямування 

Громадські організації ветеранів, 

чорнобильців, осіб з інвалідністю та 

багатодітних сімей 

м.Шепетівка 20 

Громадські організації спортивного 

спрямування 

м.Шепетівка 17 

Громадські організації національно-

патріотичного спрямування 

м.Шепетівка 2 

 

2. Бюджетні кошти в межах Програми спрямовуються на: 

- забезпечення участі представників громадських організацій ветеранів війни, учасників 

бойових дій, осіб з інвалідністю, воїнів-інтернаціоналістів,ліквідаторів аварії на 

Чорнобильській АЕС у місцевих заходах; 

- проведення заходів з патріотичного виховання молоді;  

- сприяння розвитку фізичної культури та спорту серед ветеранів війни, учасників 

бойових дій, осіб з інвалідністю, воїнів-інтернаціоналістів, ліквідаторів аварії на 

Чорнобильській АЕС; 

- оплату для створення, користування та обслуговування веб-сайту громадської 

організації, забезпечення доступу до електронної пошти; 

- передплату місцевих періодичних видань; 

- оплату нотаріальних послуг та послуг державного реєстратора, пов’язаних з реєстрацією 

документів та змін до них; 

- оплату послуг з виготовлення та/або придбання печатки та символіки громадської 

організації. 

- реалізацію програм (проєктів, заходів) громадських об’єднань, а саме: 

відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та 

увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських 

переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, формуванням соборності та 

державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових 

поховань і військових пам’ятників; 

- проведення заходів та військово-патріотичних змагань, присвячених вшануванню 

пам’яті загиблих, померлих учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, ліквідаторів аварії 

на Чорнобильській АЕС Житомирського району; 

- 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; 

- проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших 

інформаційно-просвітницьких заходів відповідно дотематики програми (проекту, заходу); 

- оплата поліграфічних та інформаційних послуг. 

Використання коштів місцевого бюджету з іншою метою не дозволяється. 
 

3. Фінансова підтримка громадських організацій здійснюватиметься при умові: 

- дотримання принципів цільового використання бюджетних коштів; 

- відкриття рахунків в органах Державного казначейства; 

- дотримання Порядку використання коштів на цілі, визначені Програмою; 

- своєчасного та якісного ведення бухгалтерського обліку та надання звітності за 

встановленими формами, за відповідний період та в установлені терміни. 
 

4. Обсяг коштів, які планується залучити на фінансування Програми у 2022 році: 

Обсяг фінансування з місцевого бюджету 50 000 грн 

Обсяг фінансування з інших джерел не 

заборонених законодавством 

У межах фактичних надходжень 

 

V. Прогнозована ефективність Програми підтримки громадських організацій 
соціального спрямування "Соціальне партнерство"  
- підвищення ефективності використання бюджетних коштів громадськими організаціями 

соціального спрямування; 

- стимулювання інститутів громадського суспільства до проектного підходу залучення 

коштів та пошуків шляхів співфінансування з інших джерел; 

- можливість залучення ГО, які не зареєстровані на території громади, але готові 

реалізувати проекти в її межах; 

- мотивація до розробки комплексних заходів та проектів, замість фінансування 

господарської діяльності. 
 
VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми підтримки громадських 
організацій соціального спрямування "Соціальне партнерство"  
 Координацію виконання Програми здійснює керуючий справами Шепетівської 

міської ради згідно з розподілом обов'язків, який координує дії виконавців Програми, 

визначає порядок взаємного інформування і звітування (із зазначенням конкретних 

строків) та організовує інформування громадськості про хід її виконання. 

 Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань і заходів 

Управління організаційної, інформаційної діяльності та документообігу Шепетівської 

міської ради. 

 Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів міської цільової Програми 

здійснює замовник (відповідальний виконавець), а за цільовим та ефективним 

використанням коштів - головні розпорядники, які несуть відповідальність за їх цільове та 

ефективне використання. 

 Управління організаційної, інформаційної діяльності та документообігу 

Шепетівської міської ради забезпечує регулярний моніторинг виконання Програми та 

підготовку звітної і аналітичної інформації та здійснює контроль за цільовим і 

ефективним використанням коштів. 

 Управління організаційної, інформаційної діяльності та документообігу 

Шепетівської міської ради подає звіт з пояснювальною запискою про виконання 

Програми на розгляд останнього пленарного засідання Шепетівської міської ради в 

поточному році та оприлюднює його на офіційному сайті Шепетівської міської ради. 

 

Радник міського голови                                                                                                О.Петрова 
 
Секретар міської ради                                                                                                    Р.Вознюк 



 


