
   

 

                                           

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ята сесія восьмого скликання ) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

18 лютого 2021 року 

 

Про затвердження Програми фінансової підтримки 

діяльності громадських організацій  

осіб з інвалідністю та ветеранів  

Лубенської територіальної громади,  

діяльність яких має соціальну спрямованість 

на 2021рік 

 

 З метою підтримки громадських організацій осіб з інвалідністю та 

ветеранів Лубенської територіальної громади, створення сприятливих передумов 

для їх розвитку та широкого залучення громадського сектору до ефективного 

вирішення завдань, що сприяють розвитку територіальної громади, а також 

формування шанобливого ставлення до ветеранів та осіб з інвалідністю 

відповідно до Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», керуючись статтями 25, 26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки громадських організацій осіб з 

інвалідністю та ветеранів Лубенської територіальної громади, діяльність яких 

має соціальну спрямованість на 2021 рік (додаток). 

2. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  виконавчого комітету 

міської ради Коваленко В.В. та начальника управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради Щербака В.О. 

3. Контроль за виконання рішення покласти на керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Білокінь Ю.М., постійну депутатську комісію міської ради 

з питань планування бюджету та фінансів та постійну депутатську комісію з 

соціальної та гуманітарної політики, освіти та науки.  

 

Лубенський міський голова       Олександр ГРИЦАЄНКО 



Додаток 1 

до Програми фінансової підтримки 

громадських організацій осіб з 

інвалідністю та ветеранів Лубенської 

територіальної громади, діяльність 

яких має соціальну спрямованість на 

2021 рік 

 

ЗВІТ 

про діяльність громадського об’єднання за _____ рік 

 

Розділ 1. Загальні відомості про об’єднання 

№  

з/п 

Тип інформації Відомості 

1. Повна назва об’єднання 
 

2. Юридична адреса 
 

3. Фактична адреса здійснення  

діяльності 

 

4. Контакти об’єднання  

(телефон, електронна пошта) 

 

5. Облікова кількість членів 

об’єднання (осіб) 

 

 

Розділ 2. Матеріально-технічна база 

№ 

з/п 

Назва показника Кількість Примітки 

1. Наявність комп’ютерів 
  

2. Наявність копіювальних 

пристроїв, принтерів, 

ксероксів, іншої оргтехніки 

  

3. Наявність власного та/або 

орендованого приміщення 

(приміщень), яке перебуває 

у користуванні  

(загальна площа, кв. м) 

  

4. Наявність транспортних  

засобів 

  

5. Наявність іншого 

спеціалізованого  

обладнання, техніки тощо, 

необхідного для статутної 

діяльності 

  

 

 

 



Розділ 3. Громадська активність 

№  

з/п 

Назва показника Кіль-

кість 

Зміст (короткий 

опис) 

1. Проведено заходів: 
 

Х 

1.1. З’їздів, конференцій, зборів 
  

1.2. Виставок 
  

1.3. Заходів із залучення коштів 
  

1.4. Лекцій (зустрічей) 
  

1.5. Семінарів 
  

1.6. Інше 
  

2. Кількість реалізованих соціальних 

заходів/проектів 

  

3. Видано поліграфічної продукції у рамках 

здійснення статутної діяльності (кількість 

найменувань/загальний тираж): 

  

3.1. Книги, вісники, брошури, методичні 

матеріали 

  

3.2. Газети, журнали, поточні інформаційні 

матеріали 

  

3.3. Інша спеціалізована поліграфія 
  

4. Видано інформаційну продукцію для аудіо-, 

відеовідтворення 

  

5. Надано соціальних послуг членам об’єднання: 
  

5.1. Осіб 
  

5.2. Послуг 
  

6. Залучено волонтерів до здійснення 

діяльності/реалізації заходів/(осіб) 

  

 

Розділ 4. Джерела надходження небюджетних коштів 

№  

з/п 

Назва показника тис. грн. 

1. Членські внески 
 

2. Надходження від благодійної діяльності: 
 

2.1. Надходження від підприємств та організацій України 
 

2.2. Надходження від громадян України 
 

2.3. Надходження від нерезидентів 
 

2.4. Надходження з інших джерел 
 

(місце підпису керівника)      (ім’я, прізвище) 



Додаток 2 

до Програми фінансової підтримки 

громадських організацій осіб з 

інвалідністюта ветеранів Лубенської 

територіальної громади, діяльність 

яких має соціальну спрямованість на 

2021 рік 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

заходів (програм, проектів), які громадське об’єднання планує 

провести у році надання фінансової підтримки з використанням 

як бюджетних, так і позабюджетних коштів 

 

№ 

з/п 

Період 

проведення 

(місяць 

року) 

Зміст заходу 

(короткий 

опис) 

Орієнтовна 

кількість 

учасників 

(осіб) 

Місце 

проведення 

Проведення 

заходу за 

рахунок 

коштів 

фінансової 

підтримки 

(вказати: 

«Так» або 

«Ні») 

1. 
     

… 
     

 

 

___________________________ _______________________________________________ 

(місце підпису керівника)      (ім’я, прізвище) 

 
 



Пояснювальна записка 

до рішення міської ради 

«Про затвердження Програми фінансової підтримки громадських 

організацій осіб з інвалідністю та ветеранів Лубенської територіальної 

громади, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2021рік» 

 

 

 

Затвердження вказаної Програми є кроком влади у напрямку створення 

умов для широкого залучення громадського сектору осіб з інвалідністю та 

ветеранів  до ефективного вирішення завдань розвитку міста  

та створення сприятливих передумов для розвитку громадських організацій 

шляхом надання їм практичної, методичної та фінансової підтримки. 

Програма націлена на підтримку громадських організацій для розвитку 

громадянського суспільства, а також консолідації громадських організацій 

осіб з інвалідністю та ветеранів на території Лубенської територіальної 

громади. 

Пріоритетними напрямками співпраці влади з громадськими 

організаціями у рамках виконання Програми є проведення культурних 

заходів, присвячених національним державним та релігійним святам, 

офіційним датам, дням вшанування пам’яті, ювілеям.; проведення спільних 

форумів/семінарів/конференцій для вироблення стратегії розвитку галузі, 

розробки механізму співпраці між громадськими організаціями ветеранів та 

осіб з інвалідністю та владою. А найголовніше - сприяння розвитку 

громадської ініціативи та самоорганізації мешканців міста у сфері 

соціального захисту вказаних категорій населення. 

Програмою визначається  порядок виділення й використання коштів у 

2021 році. 

 

 

Начальник відділу інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю    Віта КОВАЛЕНКО 
 



Додаток  

до рішення п’ятої сесії  

 міської ради  восьмого скликання 

від 18.02.2021р. 

 ПРОГРАМА 
фінансової підтримки громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів 

Лубенської об’єднаної громади, діяльність яких має соціальну спрямованість 

на 2021 рік 

 
1. Паспорт Програми 

 

Найменування 

Програма фінансової підтримки громадських 

організацій осіб з інвалідністю та ветеранів 

Лубенської територіальної громади, діяльність яких 

має соціальну спрямованість на 2021рік 
 

Підстави для розробки 

Бюджетний кодекс України, Закон України  "Про 

місцеве самоврядування в Україні", Закон України  

"Про громадські об'єднання" 

Мета 

Сприяння розвитку громадських об'єднань осіб з 

інвалідністю та ветеранів, діяльність яких має 

соціальну спрямованість, як інституцій громадського 

суспільства, консолідація їхніх зусиль, що 

спрямовані на вирішення проблем територіальної 

громади   

Головний розпорядник 

коштів 

Виконавчий комітет Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 

Джерела фінансування 

Бюджет Лубенської міської територіальної  громади, 

інші джерела фінансування, не заборонені чинним 

законодавством України 

Термін реалізації 2021 рік 

Обсяги фінансування 
Розмір коштів визначається в кошторисі витрат на 

виконання Програми 

 

 
2. Загальні положення 

Розвиток та становлення в Україні громадянського суспільства, в основі 

якого лежить демократичний устрій розбудови країни – є пріоритетним 

напрямком внутрішньої політики України, ідеологією ХХІ століття. 

Рушійною силою до становлення громадянського суспільства є 

об'єднання громадян, що легалізують свою діяльність у відповідності до Закону 

України «Про об'єднання громадян».  

На території Лубенської територіальної громади здійснюють свою 

діяльність  громадські організації, які опікуються інтересами учасників бойових 



дій; осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни; дітей війни, сімей 

загиблих, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, їх вдов, осіб, які постраждали від 

наслідків аварії на ЧАЕС та інших категорій, що потребують соціальної 

підтримки. 

Такі громадські об’єднання переймаються захистом прав зазначених 

категорій населення, наданням їм допомоги, реабілітації, задоволенням їх 

суспільних та соціальних потреб і, в свою чергу, потребують фінансової 

підтримки на виконання статутної діяльності за рахунок коштів міського 

бюджету. 

 

2. Мета та основні завдання Програми 
 

2.1. Метою Програми фінансової підтримки громадських організацій осіб з 

інвалідністю та ветеранів Лубенської територіальної громади, діяльність яких 

має соціальну спрямованість на 2021 рік (далі – Програми) є залучення 

громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів Лубенської 

територіальної громади до участі у місцевому самоврядуванні та виконання 

завдань міської ради щодо розв'язання соціально-економічних проблем 

розвитку громади, створення сприятливих передумов для розвитку громадських 

організацій шляхом надання їм практичної, методичної та фінансової 

підтримки. Програма націлена на підтримку громадських організацій для 

розвитку громадянського суспільства, а також консолідації громадських 

організацій осіб з інвалідністю та ветеранів на території Лубенської 

територіальної громади.  

2.2. Для досягнення мети Програми передбачається: 

2.2.1. Надання фінансової допомоги громадським організаціям на виконання 

статутних завдань. А саме: на реалізацію соціально-культурних проєктів, на 

проведення щорічних соцально спрямованих заходів, для покриття видатків на 

оренду приміщень та загальну підтримку статутної діяльності громадських 

організацій та інше. 

2.2.2.Поглиблення нефінансової співпраці з громадськими організаціями у 

різних формах. 

2.2.3. Проведення аналізу та моніторингу здійснених заходів з метою 

запровадження у майбутньому більш ефективних форм роботи з громадськими 

організаціями у процесі реалізації державної та місцевої політики.  

2.2.4. Сприяння утвердженню загальнолюдських цінностей, високих моральних 

засад у суспільному житті та вихованню поваги й виявів милосердя до осіб з 

інвалідістю та ветеранів. 

2.2.5. Поглиблення зв’язків з ветеранськими організаціями громади, області, 

України та інших держав. 

 

3. Пріоритетні напрями співпраці міської ради з громадськими 

організаціями в рамках виконання Програми 
 

До пріоритетних напрямів співпраці міської ради з громадськими організаціями 

належать: 



3.1. Проведення культурних заходів, присвячених національним державним та 

релігійним святам, офіційним датам, дням вшанування пам’яті, ювілеям.  

3.2. Проведення спільних форумів/семінарів/конференцій для вироблення 

стратегії розвитку галузі, розробки механізму співпраці між громадськими 

організаціями та владою. 

3.3. Підтримка культурних ініціатив з особливим обліком циклічних подій, що 

залучають до реалізації різноманітні середовища та організації.  

3.4. Підтримка дій, метою яких є інтеграція, взаємозв’язок і співпраця між 

поколіннями шляхом залучення до вивчення історичної та культурної 

спадщини.  

3.5. Підтримка ініціатив, а також реалізація заходів, що популяризують 

традиції, історію і культурну спадщину Лубенщини. 

3.6. Популяризація мистецтва. 

3.7. Розширення та модернізація різноманітних форм міжнародної культурної 

співпраці та обмінів з європейськими країнами й регіональними організаціями. 

3.8. Реабілітація та соціальний захист осіб з інвалідністю та ветеранів. 

3.9. Соціальні послуги, спрямовані на подолання бідності. 

3.10. Сприяння розвитку громадської ініціативи та самоорганізації мешканців 

міста у сфері соціального захисту. 

 

4. Фінансове забезпечення Програми та порядок виділення й 

використання коштів 

 

4.1.Фінансування Програми відбувається з бюджету Лубенської міської 

територіальної громади на 2021 рік та з інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством України  

4.2. Для отримання бюджетних коштів громадські організації подають до 15 

березня відповідне звернення на ім’я міського голови. До звернення додаються 

(крім громадських організацій невиробничої сфери УТОГу, УТОСу) : 

4.2.1. Копія статуту громадського об’єднання, засвідчена заявником. У разі, 

якщо заявником є місцевий осередок всеукраїнського громадського об’єднання 

(осередок, відділення тощо), який діє на підставі статуту (положення) 

всеукраїнського громадського об’єднання, ним подається копія статуту 

(положення) всеукраїнського  громадського об’єднання, засвідчена 

всеукраїнським громадським об’єднанням. 

4.2.2. Копія свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання. 

4.2.3. Копія рішення про присвоєння громадському об’єднанню ознаки 

неприбутковості. 

4.2.4. Звіт про діяльність громадського об’єднання за рік, який передує року 

подання заяви, підписаний керівником (додаток 1). 

4.2.5. Розрахунки та обгрунтування потреби у бюджетних коштах і напрями 

використання бюджетних коштів, затверджені зборами громадського 

об’єднання (заявника), підписані керівником громадського об’єднання 

(заявника). У разі, якщо заявник подає потребу у бюджетних коштах на 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг приміщення 

громадського об’єднання, – додатково необхідно подати копію діючого 

договору оренди приміщення (нерухомості) заявником. 



4.2.6. Календарний план заходів, які громадське об’єднання планує провести у 

році надання фінансової підтримки, підписаний керівником (додаток 2). 

4.3. Кошти громадським організаціям призначаються відповідно до рішення 

комісії, яка створюється розпорядженням міського голови. 

4.4. Обсяг бюджетних коштів, що виділяються громадській організації, 

визначається з урахуванням: 

- пріоритетів діяльності у сфері соціального захисту ветеранів, інвалідів; 

- першочерговості та соціальної спрямованості програм (заходів), що 

виконуються громадською організацією; 

- кількості її членів; 

- кількості осередків первинних організацій; 

- детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним напрямом використання 

бюджетних коштів, поданих громадською організацією. 

4.5. Розподіл бюджетних коштів між організаціями невиробничої сфери 

УТОГу, УТОСу здійснюється відповідно до рішення комісії. 

4.6. Бюджетні кошти використовуються громадською організацією для: 

 проведення заходів, передбачених статутом (засідання ради, правління, 

конференції, загальні збори); 

 проведення, спрямованих на реалізацію статутних завдань, тренінгів, 

занять, курсів, семінарів, фестивалів, виставок, концертів, екскурсій, 

літніх таборів для молоді та дітей з інвалідністю, фізкультурних, 

культурно-масових та інших заходів, засідань за круглим столом, 

конкурсів за участю громадян з інвалідністю та/або ветеранів або їх 

колективів, а також забезпечення участі представників громадської 

організації у зазначених та аналогічних заходах, в тому числі 

міжнародних (крім оплати фуршетів, банкетів, інших послуг харчування); 

 виготовлення та випуску, згідно з укладеними договорами з вітчизняними 

суб’єктами господарювання, книжок, довідників, брошур, інформаційних 

листівок, а також газет і журналів; 

 надання матеріального заохочення та/або надання матеріальної допомоги 

активістам та членам громадської організації; 

 оплати оренди приміщення; 

 оплати комунальних послуг та енергоносіїв; 

 оплати послуг зв'язку та банківських послуг; 

 оплати транспортних послуг; 

 оплати послуг з придбання, встановлення, користування та 

обслуговування довідково-інформаційних, системних програм і програм 

бухгалтерського обліку та веб-сторінки громадської організації, 

забезпечення доступу до електронної пошти; 

 придбання канцелярських товарів, предметів та витратних матеріалів; 

 передплати та придбання періодичних видань; 

 придбання довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних 

видань з питань соціального захисту і реабілітації осіб з інвалідністю 

та/або ветеранів, діяльності громадських організацій та бухгалтерського 

обліку; 

 сплати податків та зборів, обов’язкових платежів до бюджету відповідно 

до законодавства; 



 

5. Очікувані результати виконання Програми 
У результаті виконання Програми очікується: 

5.1. Зростання активності та кількості громадян, громадських організацій, 

залучених до процесу розвитку громади. 

5.2. Встановлення партнерських відносин між владою і громадськими 

організаціями щодо вказаних у Програмі напрямів співпраці, а також 

удосконалення існуючих та винайдення нових форм і напрямів співпраці. 

5.3. Здобуття та/або розширення досвіду громадськими організаціями з 

вказаних у Програмі напрямів співпраці, поліпшення організаційної і 

фінансової спроможності останніх. 

 

6. Прикінцеві положення 

6.1. Програма фінансується у межах коштів, передбачених у бюджеті 

Лубенської міської територіальної громади на 2021 рік. 

6.2. Інформація про прийняття Програми та хід її виконання публікується у 

засобах масової інформації. 

 

 

 

Секретар міської ради     Маргарита КОМАРОВА 



           Додаток  

 до рішення п’ятої сесії  міської 

ради восьмого скликання 

     від 18.02.2021р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

фінансової підтримки діяльності громадських організацій 

 осіб з інвалідністю та ветеранів Лубенської територіальної громади, 

діяльність яких має соціальну спрямованість 

на 2021рік 
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