
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 

від  03.07.2018 № 503-р 

м. Івано-Франківськ 
 
 
Про підсумки другого обласного 
конкурсу проектів (програм), розроблених  
інститутами громадянського суспільства 
 

Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу з визначення 
проектів (програм), розроблених інститутами громадянського суспільства, 
затвердженого рішенням обласної ради від 24.03.2017. № 473-13/2017 “Про 
внесення змін до регіональної цільової програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки”, та 
беручи до уваги протокол конкурсної комісії з визначення  проектів (програм), 
розроблених інститутами громадянського суспільства,  від 27.06.2018 р. № 4: 

 
1. Визнати переможцями другого обласного конкурсу проектів (програм), 

розроблених інститутами громадянського суспільства такі проекти: 
 
 

№ 
з/п 

Назва інститутів 
громадянського 
суспільства 

(місце реєстрації) 
 

 
Назва проекту 

Кошти 
обласного 
бюджету 
(тис.грн.) 

1. 

Громадська організація 
“Рогатинська районна 
організація спілки 
офіцерів України” 

(м. Рогатин) 

Регіональна науково-
практична конференція 

“Василь Івахів – військовий, 
політичний та громадський 

діяч” 

 
40,0 

2. 

Міжнародний 
благодійний фонд 

“Європейський 
розвиток Галичини” 
(Богородчанський 

район) 

Реалізація європейських 
принципів регіональної 
політики посилення 
спроможності органів 

місцевого самоврядування в 
процесі децентралізації 
шляхом активної участі 
громадського сектору 

 
40,0 

3. 

Громадська організація 
“Снятинське районне 

відділення 
Всеукраїнського 

об'єднання ветеранів” 
(м. Снятин) 

 

Національна, патріотично-
виховна робота на теренах 

покутського краю 
40,0 



 
 

№ 
з/п 

Назва інститутів 
громадянського 
суспільства 

(місце реєстрації) 
 

 
Назва проекту 

Кошти 
обласного 
бюджету 
(тис.грн.) 

4. 

Громадська організація 
“Віра в майбутнє” 

(с.Вікняни Тлумацького 
району) 

Бережімо традиції рідного 
села 40,0 

5. 

Громадська організація 
“Карпатська агенція 
розвитку туризму” 
(с-ще Верховина) 

 

Волонтерство як спосіб життя 32,0 

 Всього 5:  192,0 
 

2. Виконавчому апарату обласної ради: 
2.1. Забезпечити оприлюднення у засобах масової інформації і розміщення 

на інтернет-сторінці обласної ради цього розпорядження; 
2.2. При підготовці угод щодо реалізації проектів-переможців передбачити 

пункт такого змісту: 
«У разі, якщо переможець конкурсу не зареєструвався до 15.08.2018 року в 

органах Державної казначейської служби України як отримувач коштів, проект-
переможець вважається таким, що не може бути виконаним».  

Визначення наступних переможців відбувається відповідно до рейтингу 
конкурсних пропозицій, поданих на другий обласний конкурс проектів (програм), 
розроблених інститутами громадянського суспільства. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 
голови обласної ради, голову конкурсної комісії В. Гладія. 
 
 
 
 
 
Голова обласної ради       Олександр Сич 
 


