
Додаток 5 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 25 липня  2017 р.  № 246 

 

Положення 

про робочу групу з питань організації надання фінансової  

підтримки громадським організаціям 

 

1. Робоча група з питань організації надання фінансової підтримки громадським 

організаціям (далі – робоча група) створюється з метою визначення пріоритетних напрямків 

використання бюджетних коштів, що виділяються на фінансову підтримку громадських 

організацій з місцевого бюджету на відповідний рік та їх розподілу між громадськими 

організаціями міста Біла Церква. 

2. У своїй діяльності робоча група керується Конституцією України та Законами 

України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної 

ради, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями 

міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими 

нормативно-правовими актами, а також цим Положенням. 

3. Основними функціями робочої групи є: 

3.1. Розгляд заяв, поданих громадськими організаціями у порядку, визначеному 

Програмою фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій 

соціального спрямування міста Біла Церква на 2013-2018. 

3.2. Прийняття рішення про розподіл фінансової підтримки між громадськими 

організаціями міста Біла Церква, які подали заяви на отримання такої фінансової підтримки, 

в межах коштів, передбачених в бюджеті міста Біла Церква для фінансової підтримки 

громадських організацій. 

4. Основною формою роботи робочої групи є засідання, які скликаються головою 

робочої групи. 

5. Засідання робочої групи є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 

половини членів робочої групи. 

6. За результатами розгляду заяв громадських організацій робоча група приймає 

рішення про розподіл фінансової підтримки між громадськими організаціями міста Біла 

Церква, із зазначенням обсягів бюджетних коштів, що надаються, окремо по кожній 

громадській організації. 

7. Рішення робочої групи приймаються більшістю голосів членів робочої групи, 

присутніх на засіданні. 

8. При рівному розподілі голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

9. Рішення робочої групи оформлюються протоколом, який підписується усіма 

членами робочої групи, присутніми на засіданні. 

10. Розподіл фінансової підтримки між громадськими організаціями фіксується 

протоколом робочої групи. Даний протокол затверджується виконавчим комітетом міської 

ради. 

11. Протокол робочої групи про розподіл фінансової підтримки між громадськими 

організаціями є підставою для здійснення фінансування громадських організацій 

управлінням соціального захисту населення міської ради. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        М.С. Свірський 


