
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Вiд 23 Серпня 2019 № 407-р 

Про внесення змін до Порядку надання фінансової підтримки громадським 

організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, на конкурсній основі  

 

Відповідно до статей 2, 23, 37 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та 

Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» на період до 2020 року, 

затвердженої рішенням Миколаївської обласної ради від 22 грудня 2016 року № 5: 

  

1. Внести до Порядку надання фінансової підтримки громадським організаціям, діяльність 

яких має соціальну спрямованість, на конкурсній основі, затвердженого розпорядженням 

голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 14 травня 2019 року №152-р, 

зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області 

14 травня 2019 року за №155/3440, такі зміни: 

  

1) абзац третій підпункту 5 пункту 24 виключити. 

У зв’язку з цим абзаци четвертий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами третім - 

шістнадцятим; 

  

2) абзац п’ятнадцятий підпункту 5 пункту 24 виключити. 

У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами 

п’ятнадцятим - шістнадцятим; 

  

3) абзац сімнадцятий підпункту 5 пункту 24 замінити двома новими абзацами такого 

змісту: 

«Громадські організації, які визнані переможцями конкурсу, за рахунок коштів обласного 

бюджету можуть утримувати не більше трьох штатних одиниць з місячним фондом 

оплати праці не більше мінімальної заробітної плати та отримувати відшкодування витрат 

на комунальні послуги у межах середніх норм споживання. 

Використання коштів обласного бюджету громадськими організаціями здійснюється в 

межах затверджених бюджетних призначень на відповідний рік протягом бюджетного 

року. Використання коштів на інші цілі забороняється.». 

  

2. Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної 

адміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію до Головного 

територіального управління юстиції у Миколаївській області. 

  



3. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської 

обласної державної адміністрації довести це розпорядження до відома населення через 

засоби масової інформації. 

  

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової 

інформації. 

  

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

  

  

  

  

Виконувач функцій і повноважень  

голови Миколаївської обласної  

державної адміністрації, заступник  

голови Миколаївської обласної  

державної адміністрації Олександр ТРАЙТЛІ 

 


