
ОГОЛОШЕННЯ 

Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету 

Васильківської селищної ради оголошує конкурс з визначення  програм 

(проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, 

для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2021 

році. 

   Конкурсі пропозиції подаються громадськими об’єднаннями ветеранів 

війни та праці, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних 

репресій, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства, внесені до 

Реєстру громадських об’єднань та утворені з метою захисту прав і свобод, 

задоволення суспільних, зокрема соціальних, та інших інтересів ветеранів 

війни та праці, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних 

репресій, які отримали свій статус відповідно до Законів України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських 

переслідувань», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного 

тоталітарного режиму 1917 – 1991 років» та «Про правовий статус та 

вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті», «Про 

статус ветерана праці»  на розв’язання таких пріоритетних напрямків:   

1. Формування в суспільстві однозначного позитивного образу ветерана, 

взірця героїзму та патріотизму. 

2. Підняття рівня національно-патріотичного виховання загалом та 

військово-патріотичного як його складника, зокрема, через залучення 

до виховного процесу ветеранів. 

3. Сприяння працевлаштуванню учасників АТО/ОСС та запровадження 

ними власної справи. 

4. Соціальна адаптація ветеранів. Розвиток фізичної культури і спорту 

серед ветеранів та членів їх сімей. 

5. Відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з 

вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, захистом 

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України , 

формування соборності та державності, проголошення незалежності 

України. 

Граничний обсяг фінансування : 250 тис грн.    

Фінансова підтримка надається за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Конкурсна пропозиція складається державною мовою та має містити 

наступні документи: 



1) Заява для участі у конкурсі скріплену печаткою громадської організації. 

2) Опис програми. 

3) Кошторис витрат. 

4) Інформацію про діяльність громадської організації, зокрема досвід 

реалізації проектів протягом  останніх двох років. 

Конкурсні пропозиції можуть подаватися громадськими організаціями, 

зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до 

оголошення проведення конкурсу, які включені до Реєстру неприбуткових 

установ та організацій  та утворені з метою захисту прав і свобод, 

задоволення суспільних, зокрема соціальних, та інших інтересів ветеранів 

війни та праці, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 

постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів та осіб, 

на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» 

Конкурсні пропозиції приймаються з дня опублікування оголошення до 

16:00год. 13 листопада 2020 року щоденно, крім суботи, неділі та святкових 

днів, з 10.00  до 16.00 ( перерва з 12.00 до 13.00 ) за адресою: смт. 

Васильківка,  вул. Соборна, буд. 27б . 

За додатковою інформацією звертатись за телефоном 38(098)6708405 або на 

електронну адресу vasilotgvszn2020@ukr.net. 


