
Відповідно до наказу управління у справах 
молоді та спорту облдержадміністрації
від 26.10.2005 № 55, яке зареєстровано в 
Запорізькому обласному управлінню 
юстиції 27 жовтня 2005 року
за № 71/1152

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію з розгляду проектів програм, розроблених 
громадськими організаціями, стосовно спорту, дітей, молоді, жінок 

та сім'ї

1. Загальні положення
1.1. Конкурсна  комісія  з  розгляду  проектів  програм,  розроблених 

громадськими організаціями, стосовно спорту, дітей, молоді, жінок та сім'ї 
(далі  -комісія)  при  управлінні  у  справах  молоді  та  спорту 
облдержадміністрації  (далі  -  управління)  -  це  консультативно-дорадчий 
орган при управлінні,  головним завданням якої  є  визначення переможців 
конкурсу  проектів  програм  громадських  організацій  та  визначення 
рекомендацій  щодо  обсягів  фінансування  програм,  що  перемогли  у 
конкурсі,  за  рахунок  коштів,  передбачених  обласним  бюджетом  для 
підтримки  громадських  організацій,  на  виконання  загальнодержавних  та 
обласних програм і заходів стосовно спорту, дітей, молоді, жінок та сім'ї.

1.2.  Комісія  здійснює  оцінку  та  аналіз  актуальності  проектів  програм, 
механізму їх реалізації, прогнозованих наслідків реалізації, фінансової оцінки 
кошторису витрат на реалізацію програм і доцільність включення їх до плану 
проведення заходів управління та надання фінансової підтримки.

2. Порядок формування та повноваження комісії

2.1. Комісія формується для проведення конкурсу проектів програм, 
розроблених громадськими організаціями,  стосовно спорту,  дітей,  молоді, 
жінок та сімей.

2.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, цим Положенням.  

2.3.Члени  комісії  здійснюють  свої  повноваження  на  громадських 
засадах.

2.4. Порядок формування комісії:
2.4.1.Персональний  склад  комісії  затверджується  наказом  начальника 
управління.
2.4.2.Чисельний склад комісії становить не менше 9 осіб.
2.4.3.До складу комісії  входять представники управління,  фахівці,  вчені, 
представники громадських організацій, фондів, установ.
2.4.4.Персональний  склад  комісії  може  оновлюватись  у  частині 
представників громадських організацій раз на рік.



2.4.5.Комісію очолює голова, який має заступників.

2.5. Повноваження комісії:
2.5.1. Комісія:

-розглядає конкурсну документацію громадських організацій;
-визначає  переможців  конкурсу  проектів  програм  громадських 

організацій  та надає рекомендації  управлінню щодо обсягів фінансування 
проектів програм громадських організацій - переможців конкурсу;

-інформує  учасників  конкурсу,  громадськість  про  результати  та 
перебіг конкурсу проектів програм;

-у разі необхідності проводить додаткову перевірку інформації, поданої 
громадськими  організаціями,  конкурсної  документації,  із  залученням 
відповідних спеціалістів управління;

-заслуховує  та  розглядає  висновки  експертів  щодо  проектів  програм, 
які беруть участь у конкурсі;

-ухвалює рішення про допуск до участі у конкурсі проектів програм або 
про  зняття  з  учасників  конкурсу  громадських  організацій  відповідно  до 
вимог цього Положення.

2.5.2. У межах своєї компетенції комісія ухвалює рішення.

2.6. Регламент роботи комісії:
2.6.1.Комісія  здійснює  свою  роботу  у  формі  засідань,  які  є 
легітимними, якщо у них беруть участь не менше 1/2 її членів.
2.6.2.Скликає  засідання  комісії  голова  або  за  його  дорученням 
заступник.
2.6.3.Рішення  комісії  ухвалюються  більшістю  голосів  від  числа 
членів, які беруть участь у засіданні.

Кожен член комісії має один голос та голосує особисто. Голосування за 
інших осіб чи передача права голосу іншому члену комісії або іншій особі не 
дозволяється.

У  разі,  якщо  керівником,  учасником  проекту  програми  або  членом 
громадської організації, яка бере участь у конкурсі, є один із членів комісії він 
не бере участь в голосуванні щодо допуску цієї громадської організації  до 
участі у конкурсі, а також щодо визначення її як переможця конкурсу.

Рішення комісії ухвалюються шляхом голосування. Форма голосування 
визначається в кожному конкретному випадку.

2.6.4.Підготовку  засідань,  організаційне і  технічне забезпечення  роботи 
комісії, експертних груп здійснює управління.
2.6.5.На  засіданнях  комісії  мають  право  бути  присутніми,  за  окремим 
запрошенням  представники  засобів  масової  інформації,  експерти, 
представники громадських організацій, що беруть участь у конкурсі.

Заступник начальника управління О.М. Сунгурова


