ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 13 квітня 2020 року № 1597
с. Лошнів Теребовлянського району
Про внесення змін і доповнень до
обласної програми „Ветеран" на
2020-2024 роки
Розглянувши подання Тернопільської обласної державної адміністрації
від 24 січня 2020 року № 01 – 502/05, враховуючи рекомендації постійної
комісії Тернопільської обласної ради з питань соціального захисту населення
та учасників АТО і членів їх сімей, керуючись пунктом 16 частини першої
статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Тернопільська обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни і доповнення до обласної програми «Ветеран»

на 2020 – 2024 роки, затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради
від 28 листопада 2019 року № 1506, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії
Тернопільської обласної ради з питань соціального захисту населення та
учасників АТО і членів їх сімей.

Голова Тернопільської обласної ради

В.В.ОВЧАРУК

Додаток
до рішення Тернопільської обласної ради
від 13 квітня 2020 року № 1597
ЗМІНИ і ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до обласної програми «Ветеран» на 2020-2024 роки
У порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів,
заходів), розроблених обласними громадськими організаціями ветеранів,
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з
обласного бюджету, (додаток до обласної програми «Ветеран» на 2020 –
2024 роки (розділ ІV) розділ VІІІ. Механізм використання коштів викласти
у такій редакції:
«VIII. Механізм використання коштів
33. Кошти, отримані обласними громадськими організаціями ветеранів
у рамках участі в конкурсі з визначення програм (проєктів, заходів),
розроблених обласними громадськими організаціями ветеранів, для
виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного
бюджету, можуть спрямовуватися ними на проведення заходів (проєктів,
програм) з метою реалізації їх статутних завдань для організації
конференцій, семінарів, зборів, зустрічей, засідань за «круглим столом»,
тренінгів, курсів, виставок, концертів, фестивалів, фуршетів, інших
навчальних, інформаційно – просвітницьких, фізкультурно – оздоровчих
заходів тощо та включати видатки на оплату:
1) праці (матеріальне заохочення) не більше трьох штатних
працівників обласної громадської організації ветеранів у розмірі не вище
середньої заробітної плати по Україні за минулий рік;
2) випуску та придбання книг, журналів, газет, довідників, брошур,
листівок з питань соціального захисту і реабілітації ветеранів, без права їх
подальшого використання в комерційних цілях;
3) оренди нежитлових приміщень у разі відсутності власних
приміщень обласних громадських організацій ветеранів або наданих їм
безоплатно відповідно до статті 20 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»;
4) оренди приміщення, споруди, території для проведення заходів
(проєктів, програм);
5) художнього та/або технічного оформлення місць реалізації
проведення заходів (проєктів, програм);
6) оренди
технічного
обладнання,
оргтехніки
тощо,
які
використовуються для проведення заходів (проєктів, програм);
7) транспортних послуг, в тому числі оренди транспортних засобів,
послуг водія для проведення заходів (проєктів, програм);
8) поліграфічних та інформаційних, рекламних послуг для проведення

заходів (проєктів, програм);
9) придбання канцелярських виробів (блокноти, папір, папки, ручки,
конверти, грамоти, подяки, рамки тощо), господарчих товарів, сувенірної
продукції, квітів, квіткових композицій та інших товарів, необхідних для
проведення заходів (проєктів, програм);
10) комунальних послуг (забезпечення холодною та гарячою водою,
водовідведенням, газо – та електропостачанням, опаленням, а також
вивезення побутових відходів) в орендованих приміщеннях, в яких обласна
громадська організація ветеранів провадить свою статутну діяльність;
11) поштових витрат, послуг зв’язку та Інтернету;
12) послуг з придбання, встановлення, користування та обслуговування
системних програм, програм бухгалтерського обліку;
13) нотаріальних послуг з оформлення установчих документів
громадської організації ветеранів;
14) послуг з проведення ремонту комп’ютерної та оргтехніки;
15) відряджень працівників обласних громадських організацій ветеранів
та осіб, залучених до проведення або участі в заході (проєкті, програмі), в
межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від
2 лютого 2011 року № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження
державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження
підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково
утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» (зі змінами);
16) інших витрат, що обумовлені специфікою реалізації заходів
(проєктів, програм) за умови, що такі витрати були зазначені у конкурсній
пропозиції.
Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на
виконання (реалізацію) програми (проєкту, заходу) на адміністративні
витрати закладається не більш як 20 відсотків обсягу бюджетних коштів
фінансової підтримки.».
Керуючий справами виконавчого
апарату Тернопільської обласної ради

І.Г.БАБІЙЧУК

