
 

                         

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
  

 
від   3  червня  2015 року                                                                              № 71 

 

м. Знам’янка 

 

Про  проведення  конкурсу 

серед міських громадських  

організацій 

 

 З метою державної підтримки  громадських організацій міста на виконання ними 

статутних завдань, підвищення престижу інститутів громадянського суспільства міста,  

керуючись ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий 

комітет міської ради 

 

                                                В И Р І Ш И В: 

 

1. Провести у 2015 році конкурс серед  міських громадських організацій. 

2. Затвердити Положення про проведення конкурсу серед міських громадських 

організацій (додається). 

3.Для організації та підведення підсумків конкурсу  серед міських громадських 

організацій створити комісію у складі: 

Голова комісії: 

Меренкова Лілія Іванівна- керуюча справами міськвиконкому 

 

Секретар комісії: 

Загородня Валентина Григорівна - начальник відділу інформаційної діяльності та  

                                                                                комунікацій з громадськістю 

Члени комісії: 

Адамович Надія Анатоліївна – секретар міської ради 

Зайченко Віталій Вікторович  - головний спеціаліст відділу інформаційної 

                                                     діяльності та  комунікацій з громадськістю 

           Зайченко Олена Анатоліївна             - начальник організаційного відділу 

Коленченко Надія Іванівна            - редактор газети «Знам’янські вісті» 

Смик Олег Степанович                 - голова постійної комісії з питань депутатської  

                                                           діяльності,  регламенту, етики та гласності (за 

                                                            погодженням) 

       3. Заступнику начальника відділу фінансово-господарського забезпечення Буглак 

Н.В. перерахувати кошти за  рахунок  інших  витрат КФК 250404 в розмірі 3,0 тис. грн. 

(три тисячі гривень) згідно з наданим  рахунком в межах виділених бюджетних 

призначень. 

      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

міськвиконкому Л.Меренкову. 

 

                 Міський голова                І.Крижановський 



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

                                                                                від „_3_”  червня 2015 року № 71 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про конкурс серед міських громадських організацій 

 

З метою державної підтримки міських громадських організацій на виконання 

ними своїх статутних завдань, якнайширшого їх залучення до суспільно – політичного 

життя міста, підвищення престижу інститутів громадянського суспільства міста 

запроваджено щорічний конкурс серед  міських громадських організацій. 

 Організаційне забезпечення проведення  конкурсу здійснює відділ  

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міськвиконкому. 

  У конкурсі можуть брати участь громадські організації, зареєстровані у 

відповідності із чинним законодавством, чи легалізовані шляхом повідомлення, що 

діють на території міста.  

Оголошення про конкурс публікується у міській газеті “Знам’янські вісті” та 

розміщується на веб-сайті міської ради. 

Проведення конкурсу  триває до 25 листопада.  

 

Конкурс проводиться за наступними номінаціями: 

 “Краща громадська організація року” 

 “Кращий впроваджений у життя міста проект”  

 “Ініціатива, започаткована громадською організацією”. 

  

Розгляд матеріалів конкурсу здійснюється конкурсною комісією. 

           Для підведення підсумків конкурсу – учасниця –конкурсу – подає до конкурсної 

комісії: 

 звіт про роботу організації у визначеній номінації; 

 опис заходу, проведеного громадською організацією; 

 фотоматеріали; 

 матеріали відео зйомки, які розкривають участь організації у тій чи іншій 

номінації.  

            

Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо у ньому взяло 

участь не менше, ніж 2/3 членів комісії. 

Рішення конкурсної комісії оформляються протокольно. Член конкурсної комісії 

має право висловити свою думку щодо визначення переможців конкурсу. 

     Підсумки проведення конкурсу висвітлюються в засобах масової інформації та 

на веб-сайті міської ради. Церемонія нагородження переможців проводиться в урочистій 

обстановці. Переможцям конкурсу вручаються дипломи міськвиконкому та 

заохочувальні призи.  Кошти для  відзначення переможців виділяються з міського 

бюджету. 

 

 У номінації “Кращий впроваджений у життя міста проект” переможцем 

вважається та громадська організація, яка: 

-  підготувала та виконала проект, що позитивно вплинув на  соціальне життя міста; 

- залучила до його виконання значну кількість жителів міста; 

-  виконаний проект мав позитивний резонанс серед жителів міста.  

 

 У номінації “Краща громадська організація року” переможцем вважається 

організація, яка: 



- постійно співпрацює із міською владою по вирішенню найактуальніших проблем 

життєдіяльності міста; 

- чітко дотримується положень статуту організації; 

- постійно проводить заходи, спрямовані на вирішення статутних завдань організації; 

- користується авторитетом серед жителів міста; 

- постійно висвітлює матеріали про свою діяльність у засобах масової інформації; 

- залучила до членства у своїй організації значну кількість знам’янчан; 

- здійснює зв’язки із іншими громадськими організаціями, що діють на території міста. 

 

У номінації “Ініціатива, започаткована громадською організацією” переможцем 

вважається та організація, яка :  

- протягом року започаткувала проведення на території міста акції, заходу, які 

раніше не проводилися; 

-   ініціатива на сьогоднішній день є актуальною для суспільно-політичного життя 

міста; 

      -  ініціатива, яка була використана у роботі іншими громадськими організаціями 

міста. 

 


