
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Н А К А З

09 квітня 2015 р. м. Запоріжжя №  55

Зареєстровано
в Головному територіальному 
управлінні юстиції 
у Запорізькій області 
14 квітня 2015 р. за № 13/1677

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в обласному 
бюджеті на надання фінансової підтримки обласним громадським організаціям, 
що об’єднують громадян, які потребують соціальної підтримки

Керуючись підпунктом 12 пункту 10 Положення про Департамент 

соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, 

затвердженого розпорядженням голови Запорізької обласної державної 

адміністрації від 24 грудня 2012 року № 639, та відповідно до обласної 

Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, 

інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих 

обставинах «Назустріч людям» на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням 

Запорізької обласної ради від 25 грудня 2014 року № 28, з метою надання 

фінансової підтримки обласним громадським організаціям, що об’єднують 

громадян, які потребують соціальної підтримки,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених в обласному 

бюджеті на надання фінансової підтримки обласним громадським організаціям, 

що об’єднують громадян, які потребують соціальної підтримки (додається).
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2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного управління праці 

та соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації 

від 18 травня 2011 року № 42 «Про затвердження Порядку використання 

коштів, передбачених в обласному бюджеті на надання фінансової підтримки 

обласним громадським організаціям, що об’єднують громадян, які потребують 

соціальної підтримки», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у 

Запорізької області 24 травня 2011 року за № 26/1468.

3. Наказ набуває чинності через 10 днів після державної реєстрації, але не 

раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної 

державної адміністрації-начальника управління економіки та фінансів 

Рябак Г.М.

Директор Департаменту І.В. Мещан



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Департаменту соціального 
захисту населення Запорізької 
обласної державної адміністрації

09 квітня 2015 р. № 55

Зареєстровано
в Головному територіальному 
управлінні юстиції 
у Запорізькій області 
14 квітня 2015 р. за № 13/1677

Порядок
використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на надання 

фінансової підтримки обласним громадським організаціям, що об’єднують 
громадян, які потребують соціальної підтримки

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в 

обласному бюджеті на надання фінансової підтримки обласним громадським 

організаціям, що об’єднують громадян, які потребують соціальної підтримки.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Департамент 

соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації 

(далі — Департамент).

Одержувачами бюджетних коштів, що надаються згідно з цим Порядком, 

є обласні громадські організації інвалідів і ветеранів, діяльність яких 

поширюється на територію Запорізької області, які не отримують кошти з 

державного бюджету для здійснення своїх статутних завдань (далі -  громадські 

організації).

3. Для отримання бюджетних коштів громадська організація подає 

Департаменту заяву у довільній формі. Строк подання заяви визначає 

Департамент.
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До заяви додаються:

нотаріально засвідчена копія статуту (положення) громадської 

організації, (подається одноразово під час отримання бюджетних коштів 

вперше, якщо до зазначеного статуту (положення) не вносилися зміни);

копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців (подається одноразово під час отримання бюджетних коштів 

вперше);

засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою громадської 

організації, такі документи:

анкета громадської організації за формою, згідно з додатком 1;

копія звіту про діяльність громадської організації за формою державного 

статистичного спостереження № 1-громадська організація (річна) «Звіт про 

діяльність громадської організації», засвідчена підписом керівника, скріпленим 

печаткою громадської організації;

розрахунки та обґрунтування за напрямами використання бюджетних 

коштів у розрізі напрямів, визначених пунктом 6 цього Порядку;

інформація про відсутність фінансування громадської організації у 

ш' ппо шлному  бюлжетному ро пі  за рахунок державного бюджету.

Громадські організації, які отримали кошти з обласного бюджету у 

минулому році, подають копію звіту про їх використання, згідно з додатком 2.

4. Подані, згідно з пунктом 3 цього Порядку, документи розглядаються 

кпміг.ігю л питань надання Лінансової підтримки обласним громадським 

організаціям, що об’єднують громадян, які потребують соціальної підтримки, 

(далі -  Комісія), створеною наказом Департаменту.

Комісія розглядає подані матеріали у двотижневий строк з дня їх 

надходження та приймає рішення щодо надання (відмови у наданні) фінансової 

підтримки та її обсягу.
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5. Розмір фінансової підтримки, що надається громадській організації, 

визначається з урахуванням:

відповідності запланованих заходів діяльності громадської організації 

пріоритетам державної політики у сфері соціального захисту інвалідів і 

ветеранів;

актуальності та соціальної спрямованості заходів громадської організації; 

співвідношення витрат та очікуваного результату від здійснення заходів 

громадською організацією; 

кількості її членів;

розрахунків та обґрунтувань за кожним напрямом використання 

бюджетних коштів, поданих громадською організацією.

6. Бюджетні кошти використовуються громадською організацією для: 

організації та проведення пленумів, форумів, конференцій, зборів тощо,

передбачених її статутом (положенням);

здійснення заходів з реалізації завдань, визначених статутом 

(положенням) громадської організації, з нагоди Міжнародного дня інвалідів, 

Дня ветерана, фізкультурно-оздоровчих заходів, тренінгів, фестивалів, 

навчальних семінарів, виставок, концертів, вечорів відпочинку, засідань 

«круглих» столів (крім оплати фуршетів і банкетів) за умови участі у них не 

менше двох третин інвалідів та/або ветеранів від загальної кількості учасників, 

а також забезпечення участі представників громадської організації у 

відповідних міжнародних заходах;

здійснення заходів із соціального захисту інвалідів та ветеранів, до яких 

залучаються громадські організації відповідно до діючого законодавства; 

оплати оренди приміщень, обладнання та інвентарю; 

оплати комунальних послуг у межах середніх норм споживання; 

оплати послуг поштового та телефонного зв’язку, доступу до мережі

Інтернет;
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оплати нотаріальних послуг із засвідчення документів громадської 

організації;

передплати та придбання періодичних, довідкових, інформаційних видань 

з питань соціального захисту та реабілітації інвалідів і ветеранів, діяльності 

громадських організацій та бухгалтерського обліку;

оплати послуг з поточного ремонту інвентарю, обладнання та приміщень; 

придбання канцелярських виробів і витратних матеріалів; 

матеріального заохочення активу громадської організації (в обсязі, що не 

перевищує разом з нарахуваннями 35 відсотків загального обсягу передбачених 

громадській організації бюджетних коштів);

відшкодування членам громадської організації, які є учасниками 

відповідних заходів, витрат на проїзд, добових витрат та оплату вартості 

проживання в межах норм, передбачених чинним законодавством для 

бюджетних установ.

7. Закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється 

відповідно до чинного законодавства.

8. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про 

використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та 

ефективним витрачанням здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Разом із зазначеною звітністю Департаменту щоквартально надається звіт 

про напрями використання коштів обласного бюджету, передбачених на 

фінансову підтримку громадських організацій, що об’єднують громадян, які 

потребують соціальної підтримки за формою, згідно з додатком 2.

Заступник директора Департаменту соціального 
захисту населення Запорізької обласної державної 
адміністрації -  начальник управління 
економіки та фінансів Г.М. Рябак



Додаток 1

до Порядку використання 
коштів, передбачених в 
обласному бюджеті на 
надання фінансової
підтримки обласним
громадським організаціям, 
що об’єднують громадян, які 
потребують соціальної
підтримки 
(пункт 3)

АНКЕТА

(назва громадської організації)
Місцезнаходження____________________________________________________

Дата реєстрації_______________________________________________________

Кількість членів громадської організації__________________________________

Сума отриманих членських внесків за минулий рік, грн.____________________

Сума отриманих благодійних коштів за минулий рік, грн.____________________

Сума отриманих бюджетних коштів на фінансову підтримку статутної 
діяльності за минулий рік, грн._________________________________________

Кількість проведених заходів за минулий рік__________________

Кількість залучених осіб до участі в заходах у минулому році________________

Контактні телефони____________________________________________________

План заходів з реалізації завдань, визначених статутом (положенням) -
громадської організації н а_______рік, та інші напрями використання

бюджетних коштів, пов’язані з її статутною діяльністю

Напрями використання бюджетних коштів
Кількість осіб, 
які планується 

залучити до 
участі у заході

Обсяг коштів, 
необхідних для 

проведення 
заходу, грн.

1 2 3
Організація та проведення пленумів, 
конференцій, зборів тощо, передбачених 
(положенням) громадської організації

форумів,
статутом



2 П р о д о в ж е н н я  т а б л и ц і

1 2 3
Здійснення заходів з реалізації завдань, визначених 
статутом (положенням) громадської організації, з 
нагоди Міжнародного дня інвалідів, Дня ветерана, 
фізкультурно-оздоровчих заходів, тренінгів, 
фестивалів, навчальних семінарів, виставок, концертів, 
вечорів відпочинку, засідань «круглих» столів (крім 
оплати фуршетів і банкетів) за умови участі у них не 
менше двох третин інвалідів та/або ветеранів від 
загальної кількості учасників, а також забезпечення 
участі представників громадської організації у 
відповідних міжнародних заходах
Здійснення заходів із соціального захисту інвалідів та 
ветеранів, до яких залучаються громадські організації 
відповідно до діючого законодавства
Оплата оренди приміщень, обладнання та інвентарю X

Оплата комунальних послуг у межах середніх норм 
споживання X

Оплата послуг поштового та телефонного зв’язку, 
доступу до мережі Інтернет X

Оплата нотаріальних послуг із засвідчення документів 
громадської організації X -
Передплата та придбання періодичних, довідкових, 
інформаційних видань з питань соціального захисту та 
реабілітації інвалідів і ветеранів, діяльності 
громадських організацій та бухгалтерського обліку

X

Оплата послуг з поточного ремонту інвентарю, 
обладнання та приміщень X

Придбання канцелярських виробів і витратних 
матеріалів X

Матеріальне заохочення активу громадської організації 
(в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 35 
відсотків загального обсягу передбачених громадській 
організації бюджетних коштів): 
кількіст ь осіб 
сума вит рат
Відшкодування членам громадської організації, які є 
учасниками відповідних заходів, витрат на проїзд, 
добових витрат та оплату вартості проживання в межах 
норм, передбачених чинним законодавством для 
бюджетних установ

X

Загальна потреба в бюджетних коштах

Примітка: «х» - графа таблиці не заповнюється

Керівник громадської організації ______________  _________
(підпис) (ПІБ)

МП
(дата)



Додаток 2

до Порядку використання 
коштів, передбачених в 
обласному бюджеті на 
надання фінансової
підтримки обласним
громадським організаціям, 
що об’єднують громадян, які 
потребують соціальної
підтримки 
(пункт 8)

ЗВІТ
про напрями використання коштів обласного бюджету, передбачених на фінансову 

підтримку громадських організацій, що об’єднують громадян, які потребують
соціальної підтримки

(назва громадської організації)

за_________ квартал_______року

Напрями використання бюджетних коштів

Кількість 
осіб, які 

планувалося 
залучити до 

участі у 
заході

Кількість 
осіб, які 

фактично 
взяли 

участь у 
заході

Обсяг
запланованих 
коштів, грн.

Обсяг 
викорнета 

них
коштів,

грн.

1 2 3 4 5
Організація та проведення пленумів, 
форумів, конференцій, зборів тощо, 
передбачених статутом (положенням) 
громадської організації
Здійснення заходів з реалізації завдань, 
визначених статутом (положенням) 
громадської організації, з нагоди 
Міжнародного дня інвалідів, Дня 
ветерана, фізкультурно-оздоровчих 
заходів, тренінгів, фестивалів, 
навчальних семінарів, виставок, 
концертів, вечорів відпочинку, засідань 
«круглих» столів (крім оплати 
фуршетів і банкетів) за умови участі у 
них не менше двох третин інвалідів 
та/або ветеранів від загальної кількості 
учасників, а також забезпечення участі 
представників громадської організації у 
відповідних міжнародних заходах



2 П р о д о в ж е н н я  т а б л и ц і

1 2 3 4 5
Здійснення заходів із соціального 
захисту інвалідів та ветеранів, до яких 
залучаються громадські організації 
відповідно до діючого законодавства
Оплата оренди приміщень, обладнання 
та інвентарю

X X

Оплата комунальних послуг у межах 
середніх норм споживання

X X

Оплата послуг поштового та 
телефонного зв’язку, доступу до 
мережі Інтернет

X X

Оплата нотаріальних послуг із 
засвідчення документів громадської 
організації

X X

Передплата та придбання періодичних, 
довідкових, інформаційних видань з 
питань соціального захисту та 
реабілітації інвалідів і ветеранів, 
діяльності громадських організацій та 
бухгалтерського обліку

X X

Оплата послуг з поточного ремонту 
інвентарю, обладнання та приміщень

X X

Придбання канцелярських виробів і 
витратних матеріалів

X X

Матеріальне заохочення активу 
громадської організації (в обсязі, що не 
перевищує разом з нарахуваннями 35 
відсотків загального обсягу 
передбачених громадській організації 
бюджетних коштів): 
кількіст ь осіб 
сума вит рат

•
•

Відшкодування членам громадської 
організації, які є учасниками 
відповідних заходів, витрат на проїзд, 
добових витрат та оплату вартості 
проживання в межах норм, 
передбачених чинним законодавством 
для бюджетних установ

X X

Всього:

Примітка: «х» - графа таблиці не заповнюється

Керівник громадської організації 

Бухгалтер громадської організації
(підпис) (ПІБ)

(підпис) (ПІБ)

МП
(дата)


