Розпорядження
Одеського міського голови
№ 223 від 17.03.2016р.

Про організацію роботи з надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів міста Одеси                         у 2016-2017 роках

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування             в Україні», статті 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії                  їх соціального захисту», рішень Одеської міської ради від 16 грудня                        2015 року № 19-VIІ «Про бюджет міста Одеси на 2016 рік», від 16 грудня 2015 року № 21-VIІ «Про затвердження Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2016-2017 роки»:

	1. Створити робочу групу з визначення громадських організацій ветеранів міста Одеси для надання фінансової підтримки у 2016-2017 роках та затвердити її склад (додаток 1).

	2. Затвердити Положення про робочу групу з визначення громадських організацій ветеранів міста Одеси для надання фінансової підтримки                               у 2016-2017 роках (додаток 2).

3. Затвердити Порядок використання коштів бюджету міста Одеси, передбачених для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів міста Одеси у 2016-2017 роках (додаток 3).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.



                                                                                          Г. Труханов









Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 17.03.2016р. № 223

Склад 
робочої групи з визначення громадських організацій ветеранів міста Одеси для надання фінансової підтримки у 2016-2017 роках

Ієремія    
Василь Володимирович               
-
голова робочої групи, голова постійної комісії з питань соціальної політики та праці Одеської міської ради (за згодою);

Лобан  
Олег Леонідович                           
-
заступник голови робочої групи,  член виконавчого комітету Одеської міської ради, військовий комісар Приморського військового комісаріату м. Одеси                      (за згодою); 

Горовенко 
Ліна Тимофіївна                            
-
секретар робочої групи, заступник директора департаменту – начальник управління фінансово-господарського забезпечення департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

Члени робочої групи:

Ахмеров
Олександр Олександрович

-
член виконавчого комітету Одеської міської ради, депутат Одеської обласної ради (за згодою);

Гайдай 
Павло Дмитрович

-
депутат Одеської міської ради                          (за згодою);
Данилко 
Наталія Іванівна 

-
депутат Одеської міської ради                             (за згодою);
Етнарович 
Олег Володимирович

-
голова постійної комісії Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму (за згодою);

Жильцов 
Олександр Сергійович                 
-
директор департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради;

Камінкер    
Олег Ісайович 
-
депутат Одеської міської ради                                     (за згодою);

Китайська 
Олена Петрівна                             
-
директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

Корнієнко 
Володимир Олександрович 

-
депутат Одеської міської ради                              (за згодою);

Куценко  
Ірина Ігорівна 

-
депутат Одеської міської ради                              (за згодою);
Новак          
Віктор Анатолійович 

-
депутат Одеської міської ради                              (за згодою);
Осипов 
Богдан Володимирович               

-
головний спеціаліст відділу інформаційно-правової та кадрової роботи юридичного департаменту Одеської міської ради;

Поліщук 
Майя Дмитрівна                           
-
головний спеціаліст відділу з питань фінансування соціального захисту та соціального забезпечення департаменту фінансів Одеської міської ради.





Керуюча справами                                                                      О. Оніщенко
















									Додаток 2
                                                                          	до розпорядження
                                                                         	міського голови
                                                                         	від 17.03.2016р.
                                                                         	№ 223


ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з визначення громадських організацій ветеранів міста Одеси для надання фінансової підтримки у 2016-2017 роках


1. Робоча група з визначення громадських організацій ветеранів міста Одеси для надання фінансової підтримки (далі – робоча група) є постійно діючим органом, створеним розпорядженням міського голови.
		2. Робоча група працює на основі і в межах повноважень, визначених даним Положенням. У своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами чинного законодавства, а також цим Положенням.
Основним завданням робочої групи є визначення громадських організацій ветеранів міста Одеси для надання фінансової підтримки. Вона утворюється з метою розгляду документів, які подаються громадськими організаціями для отримання фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету міста Одеси в межах Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на  2016-2017 роки:
3. Робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів групи. 
4. До участі у засіданнях робочої групи можуть запрошуватися представники виконавчих органів Одеської міської ради, громадських організацій ветеранів міста Одеси.
5. Організаційною формою діяльності робочої групи є засідання, які проводяться:
- перше – не пізніше 20 березня поточного року;
- наступні – за потребою.
	6. Порядок денний засідань робочої групи формується її секретарем та схвалюється головою.
	7. Засідання робочої групи правомочне, якщо на ньому присутні більше половини членів її складу.
	8. Рішення робочої групи приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів робочої групи. У разі рівного розподілу голосів, голос головуючого на засіданні є вирішальним. Рішення робочої групи оформляються протоколом.
	9. На першому засіданні робочою групою здійснюється розгляд документів, наданих громадськими організаціями, та визначаються організації, яким буде виділена фінансова підтримка. Обсяги надання фінансової підтримки визначаються в межах затверджених бюджетних призначень на поточний бюджетний період по головним розпорядникам коштів.
	10. Рішення робочої групи є обов'язковим для громадських організацій, які надали необхідний перелік документів у визначений термін, та доводиться до відома громадської організації протягом 10-ти днів з дати його прийняття.
11. Подання документів пізніше встановленого терміну, відсутність одного із документів, визначеного у Порядку використання коштів бюджету міста Одеси, передбачених для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів міста Одеси у 2016-2017 роках, є підставою для відмови у розгляді робочою групою поданих громадською організацією документів.
 
Керуюча справами                                   О. Оніщенко


























Додаток 3
до розпорядження                                                            міського голови
від 17.03.2016р.
№ 223
                                                                                 
Порядок
 використання коштів бюджету міста Одеси, передбачених для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів міста Одеси                    у 2016-2017 роках
(далі – Порядок)

1. Порядок визначає механізм використання коштів, затверджених департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради у бюджеті міста Одеси на виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси                           на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                             від 16 грудня 2015 року № 21-VIІ.
2. Одержувачами бюджетних коштів є громадські організації ветеранів         м. Одеси відповідно до статті 38 Бюджетного кодексу України.
3. Для отримання фінансової підтримки в межах вищевказаної програми громадські організації в термін до 10 березня поточного року надають до робочої групи з визначення громадських організацій ветеранів міста Одеси для надання фінансової підтримки у 2016-2017 роках                           (далі – робоча група) заяву за затвердженою формою (додаток 1) та наступні документи:
- копію Статуту (Положення) організації, завірену печаткою громадської організації або нотаріально;
- копію свідоцтва про реєстрацію організації, завірену печаткою організації або нотаріально;
- копію довідки про взяття на облік платника податків;
- копію протоколу засідання статутного органу громадської організації про склад керівництва;
- копію звіту за формою № 1 – громадська організація (річна) «Звіт про діяльність громадських організацій», затвердженого наказом Державної служби статистики України від 27 липня 2015 року № 179, за 2015                        (2016) роки;
- інформацію про напрями та обсяги використання бюджетних коштів на поточний рік (додаток 2).
Громадські організації, які отримували бюджетні кошти у минулому році, подають також звіт про їх використання в розрізі напрямів використання бюджетних коштів.
4. Бюджетні кошти використовуються організаціями для:
а) проведення заходів, передбачених Статутами (положеннями), – асамблей, з'їздів, пленумів, засідань, загальних зборів, конгресів, симпозіумів, конференцій, тренінгів, курсів, стажування, навчальних семінарів, заходів, фестивалів, виставок, концертів, спортивних змагань, вечорів відпочинку, екскурсій, конкурсів за участю творчих колективів громадських організацій (крім оплати фуршетів, банкетів, кава-брейків),                     а також для забезпечення участі представників громадських організацій                      у зазначених та аналогічних заходах тощо;
б) видання відповідно до укладених договорів з вітчизняними суб'єктами господарської діяльності книжок, довідників, брошур, інформаційних листівок, газет і журналів з питань соціального захисту ветеранів, патріотичного виховання молоді з наданням рецензії щодо актуальності та доцільності їх видання;
в) придбання інвентарю та обладнання; 
г) придбання канцелярських виробів, витратних матеріалів;
д) оплати відповідно до укладених договорів (обсягом, що не перевищує 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів, затвердженого громадській організації):
- послуг зі створення, встановлення, користування та обслуговування веб-сайту громадської організації, довідково-інформаційних програм, системних програм і програм бухгалтерського обліку, забезпечення доступу до електронної пошти;
- оренди приміщень, обладнання та інвентарю; 
- обов’язкових зборів та платежів до бюджету;
- комунальних послуг у межах норм споживання;
- послуг поштового зв'язку та електрозв'язку (крім послуг мобільного зв’язку);
- послуг з поточного ремонту інвентарю, обладнання;
- передплати та придбання періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту ветеранів, діяльності громадських організацій та бухгалтерського обліку;
е) матеріального заохочення працівників громадських організацій, обсягом, що не перевищує разом з нарахуваннями 50 відсотків загального обсягу бюджетних призначень, затверджених громадській організації, включаючи допомогу у натуральному вигляді (продовольчі набори).
Використання бюджетних коштів на інші цілі забороняється.
5. Після розгляду поданих громадськими організаціями документів робоча група ухвалює протокольне рішення про надання фінансової підтримки та її обсяги або про відмову. 
6. Обсяг фінансової підтримки, що виділяється громадській організації, визначається членами робочої групи з урахуванням: 
- кількості її членів;
- пріоритетів діяльності такої  громадської організації у сфері соціального захисту;
- першочерговості та соціальної спрямованості програм (заходів), що виконуються громадською організацією; 
- детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним напрямом використання бюджетних коштів, поданих громадською організацією; 
- результатів аналізу ефективності використання бюджетних коштів; 
- наявності кадрового (у тому числі працівників фінансової служби), матеріально-технічного, інформаційного та методичного забезпечення діяльності громадської організації.
7. У разі невиконання вимог Порядку робоча група має право відмовити громадській організації у наданні фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету міста Одеси.
8. У разі, якщо за рішенням робочої групи сума виділеної фінансової підтримки відрізняється від суми, яку було заявлено громадською організацією, остання протягом тижня з дня прийняття рішення повинна надати до робочої групи уточнені напрями використання коштів у межах виділеної суми фінансової підтримки.
9. Операції, пов’язані з використанням одержувачами бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою.
10. Складання та подання громадськими організаціями фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим призначенням та витрачанням здійснюються у встановленому законодавством порядку. 
11. Громадські організації, які отримали фінансову підтримку, разом                 з наданням щорічної фінансової звітності надають головному розпоряднику коштів звіт про використання бюджетних коштів.
12. Відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» громадські організації як одержувачі бюджетних коштів у встановлені терміни забезпечують оприлюднення інформації про заплановане і фактичне використання виділених коштів.




Керуюча справами                                                                      О. Оніщенко











Додаток 1
                                                                                 	до Порядку 


Голові робочої групи з визначення громадських організацій ветеранів міста Одеси для надання фінансової підтримки 
у 2016 (2017) році
від _________________________________
____________________________________
                                                                                    (назва громадської організації)
____________________________________
(місцезнаходження громадської організації, тел.)
 


Заява
 	Просимо виділити  кошти в сумі ________  тис.грн  на підтримку діяльності 
___________________________________________________________________________________________________________________
                                                           (назва організації)
_______________________________________________________________

відповідно до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси                                         на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                               від 16 грудня 2015 року № 21-VIІ.
Напрями, за якими планується використовувати кошти                                           у 2016 (2017) році, додаються.
 

________________     _________   ______________________ 
(посада керівника)                          (підпис)                               (ініціали, прізвище) 




«_____»___________20____р. 


МП






Додаток 2 
                                                                                   	до Порядку 



Напрями та обсяги 
використання бюджетних коштів на 2016 (2017) рік 
_______________________________________________________________________ 
(назва організації)

 
Напрями використання коштів
Конкретизація видатків за напрямами використання коштів
Очікуваний результат
Потреба                       в коштах, 
грн
 
 
 









                                                                                        Всього

 
 
 
_____________________      _____________                  ___________________
 (посада керівника)                           (підпис)                                     (ініціали та прізвище)
  

МП




