ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 28.04.2017 № 704

18 сесія 7 скликання

м.Вінниця

Про внесення змін до рішення міської
ради від 26.12.2014р. № 1980 (зі змінами)
З метою створення сприятливих умов для розвитку інституцій
громадянського суспільства, відповідно до Стратегії розвитку «Вінниця-2020»,
керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до «Програми сприяння розвитку інституцій
громадянського суспільства на 2015-2017 роки», затвердженої рішенням міської
ради від 26.12.2014р. №1980 (зі змінами), а саме в розділі «Програмні заходи»
«Таблиця 5: Перелік програмних заходів із запропонованим бюджетом» в
підрозділі ІІ «Активна участь»:
1.1. Пункт 6 викласти в новій редакції:
№

6.

Захід

Фінансування заходів
Програми надання
фінансової підтримки
інститутам громадянського
суспільства на реалізацію
соціально-культурних
проектів у м. Вінниці.

Приблизна
кошторисна
вартість (грн.)

Джерело
фінансування

640 000
700 000
800 000

100%
бюджету

Виконавці заходу

Департамент
правової
політики та
якості,
виконавчі
органи міської
ради

Рік
впровад
ження

2015
2016
2017

1.2. Пункт 8 «Надання фінансової підтримки ІГС, які здійснюють свою
діяльність на території міста Вінниці» викласти в новій редакції:
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№

Захід

8.

Надання фінансової підтримки
ІГС, які здійснюють свою
діяльність на території міста
Вінниці, у тому числі:
 громадській організації
«Мольфар» для забезпечення
належного функціонування
Центру допомоги учасникам
АТО та їх родинам;

Приблизна
кошторисна
вартість
(грн.)

Джерело
фінансув
ання

Виконавці
заходу

Рік
впровад
ження

308 000
565 056

100%
бюджет

Виконавчий
комітет
міської ради,
громадська
організація
«Мольфар»

2016
2017

 громадській спілці «Центр
наукових інновацій та
інвестицій Донецького
національного університету»
для організації та проведення
в місті Вінниці регіонального
конкурсу бізнес-проектів
«Створи свій бізнес!» для
студентів, аспірантів та
молодих вчених вищих
навчальних закладів;

150 000

100%
бюджет

2016

 громадській організації
«Ветан» для забезпечення
належного функціонування
Українськокримськотатарського центру
культурного обміну;

100 000
96 900

100%
бюджет

Виконавчий
комітет
міської ради,
громадська
спілка
«Центр
наукових
інновацій та
інвестицій
Донецького
національног
о
університету
»

 громадській організації
«Українське об’єднання
учасників бойових дій та
волонтерів АТО у
Вінницькій області» для
організації та проведення в

200 000

100%
бюджет

Департамент
культури
міської ради,
громадська
організація
«Ветан»

Виконавчий
комітет
міської ради,
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2016
2017

2017

м. Вінниці Міжнародного
форуму «Ветерани війни за
мир» і щорічного фестивалю
«Кубок героїв спецназу»;

 іншим ІГС, які реалізують
заходи Програм,
затверджених міською
радою.

Відповідно
100%
до
річного бюджет
кошторису
Програм

громадська
організація
«Українське
об’єднання
учасників
бойових дій
та
волонтерів
АТО у
Вінницькій
області»

2015
2016
2017

Виконавчі
органи
міської ради,
ІГС

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань законності, депутатської діяльності і етики (Ю. Зажирко).

Міський голова

С.Моргунов
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Департамент правової політики та якості міської ради
Малецька Наталія Анатоліївна
Начальник інформаційно-аналітичного відділу
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