


11 листопада 2020 року

м. Київ

Он-лайн навчання

для керівників та представників громадських об’єднань 

осіб з інвалідністю, керівників територіальних 

відділень Фонду соціального захисту інвалідів щодо 

організації та проведення конкурсу з визначення 

програм (проектів, заходів), розроблених громадськими 

об’єднаннями осіб з інвалідністю  для виконання 

(реалізації) яких надається фінансова підтримка 

у 2021 році



1. Як правильно подавати конкурсну документацію до Фонду
соціального захисту інвалідів?

Конкурсна документація – комплект документів, які розробляються організатором 
конкурсу і містять вимоги щодо оформлення інститутами громадянського 
суспільства конкурсних пропозицій (постанова КМУ №1049 від 12.10.2011)

Подається конкурсна документація в терміни визначені організатором конкурсу 
відповідно до тексту оголошення

Конкурсна пропозиція надається організатору конкурсу разом із супровідним 
листом, оформленого на бланку громадського об'єднання осіб з інвалідністю за 
підписом керівника громадського об'єднання;

1) заяву про участь у конкурсі за формою, затвердженою наказом Фонду «Про

затвердження форм конкурсної документації, необхідної для проведення конкурсу з

визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського

суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2021 році» за

підписом керівника або уповноваженої особи громадського об’єднання, скріпленим
печаткою громадського об’єднання (у разі наявності), (оригінал і одна копія);

2) опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання

(реалізації) програми (проекту, заходу) за формою, затвердженою наказом Фонду. Опис

програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням

строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні

результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію

про цільову аудиторію. Залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші

інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід

виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела
фінансування (оригінал і одна копія);



3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого

самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів

громадянського суспільства, інших установ та організацій (у разі їх залучення

до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4) інформацію про діяльність громадського об’єднання осіб з

інвалідністю, зокрема досвід виконання (реалізації) програм (проектів,

заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших

джерел фінансування, джерела фінансування громадського об’єднання осіб з

інвалідністю, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення,

інформація щодо наявності бюджетних правопорушень протягом останніх

двох років (оригінал і одна копія);

5) документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи

громадського об’єднання (на підписання, подання чи захист конкурсної

пропозиції – у разі підписання, подання чи захисту конкурсної пропозиції не

керівником громадського об’єднання).

Конкурсна пропозиція має подаватися у 3 примірниках: оригінал, одна копія та

електронному вигляді.



* Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної

пропозиції (оригінал та одна копія) мають бути окремо кожна форма (заява,

опис, кошторис) документа пронумеровані, прошнуровані та скріплені

печаткою громадського об’єднання осіб з інвалідністю, складені окремо у

файл та сформовані в папку.

* Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію

подаються у форматі PDF, Microsoft Word (заява, опис) та Microsoft Excel

(кошторис) разом із друкованим варіантом конкурсної пропозиції.

* Громадське об’єднання осіб з інвалідністю може подавати на конкурс

кілька конкурсних пропозицій.

* Фонд видає учасникові конкурсу довідку із зазначенням дати

надходження конкурсної пропозиції та переліком наданих документів.

* Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

* Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у

конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

* Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї

програми (проекту, заходу) становить 1 000 000 грн.



* Одержувачем бюджетних коштів може бути громадське

об’єднання, яке відповідає таким критеріям:

1) громадське об’єднання не перебуває у процесі припинення;

2) громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність не

менше шести місяців до оголошення проведення конкурсу;

3) відсутні факти порушення громадськими об’єднаннями вимог

бюджетного законодавства, крім тих, до яких застосовано

попередження, протягом одного або двох попередніх бюджетних

періодів (у випадку отримання фінансової підтримки за рахунок

коштів державного бюджету)

Відповідно до п.2 Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об'єднань 

осіб з інвалідністю постанови КМУ №166 від 03.03.2020 

одержувачами бюджетних коштів є громадські об'єднання осіб з 

інвалідністю, які внесені до Реєстру громадських об'єднань, утворені з 

метою, визначеною статтею 12 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні».



Стаття 12. Громадські організації осіб з інвалідністю, їх спілки

створюються з метою забезпечення рівних прав і можливостей

осіб з інвалідністю та їх соціального захисту, виявлення,

усунення перепон і бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню

прав і задоволенню потреб таких осіб, у тому числі стосовно

доступу їх нарівні з іншими громадянами до об’єктів фізичного

оточення, транспорту, інформації та зв’язку, а також з

урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та

інтересів - до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту,

надання соціальних послуг, залучення осіб з інвалідністю до

суспільної діяльності, здійснення громадського контролю за

дотриманням прав осіб з інвалідністю, представництва їхніх

інтересів та усунення будь-яких проявів дискримінації стосовно

осіб з інвалідністю та мають право користуватися пільгами і

преференціями, передбаченими законодавством.



* До участі в конкурсі не допускаються громадські об’єднання
осіб з інвалідністю в разі, коли:

1) інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає

інформації про громадське об’єднання осіб з інвалідністю, що
міститься у відкритих державних реєстрах;

2) громадське об’єднання осіб з інвалідністю зареєстроване в

установленому порядку пізніше ніж за шість місяців до оголошення
проведення конкурсу;

3) громадське об’єднання осіб з інвалідністю відмовилося від участі в
конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

4) громадське об’єднання осіб з інвалідністю перебуває у стадії
припинення;

5) конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого

організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в
повному обсязі;

6) установлено факт порушення громадським об’єднанням осіб з

інвалідністю вимог бюджетного законодавства протягом двох

попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за
таке порушення (крім попередження).



Конкурсні пропозиції (оригінал) приймаються

Протягом 40 днів щоденно, крім суботи, неділі та 

святкових днів, з 9:00 до 18:00 години (у п’ятницю – до 

16:45 години)

відділом документального забезпечення управління 

організаційної роботи та адміністративно-господарського 

забезпечення Фонду, 

що знаходиться за адресою: 04050, м. Київ, 

вул. Глибочицька, 72, каб. 445, (4-й поверх), 

тел.(044) 425-69-13 

електронна версія конкурсної пропозиції

на е-mail: info@ispf.gov.ua та vvgoi@ispf.gov.ua



Контактні телефони:

*Відділ взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з 

інвалідністю управління соціального захисту осіб з 

інвалідністю та моніторингу якості реабілітаційних 

послуг Фонду (044) 361-94-15, е-mail: vvgoi@ispf.gov.ua

*Відділ фінансування бюджетних програм управління 

планування та фінансування бюджетних програм 

Фонду (044) 463-67-90, fin01@ispf.gov.ua

*Інформація про Конкурс – на сайті Фонду 

https://www.ispf.gov.ua/

в рубриці «Конкурс 2021» 

https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-

utog/konkurs-2021

https://www.ispf.gov.ua/
https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021

