
Заява про участь у Конкурсі 
 

        Я, _______________________________________________________________________,  
                                                                (ПІБ керівника організації або уповноваженої особи)   
керівник/уповноважена особа громадської організації ______________________________ 
                                                                                                                        (повна назва організації відповідно  
 

____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                      

до Свідоцтва про державну реєстрацію) 

                                                     

код за ЄДРПОУ __________, подаю для участі у Конкурсі, що проводиться Українською 

міською радою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 року                

№ 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання (реалізації) 

яких надається фінансова підтримка» проект _______________________________________ 
                                                                                                                                                                      (назва) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 До заяви додаю наступні документи:  

1. Опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання 

(реалізації) програми (проекту, заходу), за формою, що затверджена організатором 

конкурсу. Опис програми (проекту, заходу) 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 (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання 

(реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, 

способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, 

заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування. 

2. Листи підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх 

виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших 

установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, 

заходу). 

3. Інформація про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід 

виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за 

рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування 

інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове 

забезпечення. 

     Підтверджую, що документи, які входять до складу конкурсної пропозиції, містять 

достовірну інформацію про громадську організацію. 

     Підтверджую, що громадська організація ____________________________________  
                                                                                                (назва організації) 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

готова та здатна виконати проект _____________________________________________  
                                                                                                                                     (назва проекту) 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

відповідно до затвердженого кошторису витрат в межах затвердженого обсягу видатків 

на програму (проект, захід). 

 

      Ознайомлений, що забороняється надання фінансової підтримки на виконання 

(реалізацію) програми (проекту, заходу), якщо її фінансування передбачається за 

рахунок коштів державного або місцевого бюджетів іншого розпорядника коштів. 

 

 

Із умовами Конкурсу ознайомлений та згодний. 

 

 

____________                                                        ______________________ 
           (дата)                                                                                                                               (підпис) 
                                                                                                                              М.П. 


