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Про надання додаткової інформації
щодо розгляду електронної петиції

В  доповнення  до  раніше  наданих  відповідей  на  електронну  петицію
від 18.11.2019 р. щодо фінасування з міського бюджету притулку громадської
організації «Щасливий пес» (далі – Петиція) повідомляємо наступне.
          Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на
підставі,  в межах повноважень та у спосіб,  що передбачені  Конституцією та
законами України. 

Відповідно до Програми  утримання,  благоустрою та розвитку  житлово-
комунального   господарства  міста  Кропивницького   на   2017-2021  роки,
затвердженої рішенням міської ради  від  17.01.2017 р.  № 763 (зі змінами та
доповненнями) передбачено фінансову підтримку комунальним підприємствам,
які  безпосередньо  підпорядковані  Головному  управлінню  житлово-
комунального  господарства  Міської  ради  міста  Кропивницького
(далі  –  Головне  управління)    та   надають  житлово-комунальні  послуги
населенню.
         Враховуючи вищезазначене, та відповідно до функціональних обов’язків,
затверджених  Положенням  про  Головне  управління  (рішення  Міської  ради
міста Кропивницького  від  21.12.2017 р. № 1384), питання щодо фінансування
з міського бюджету громадських організацій  не входить. 

Необхідно  зазначити,  що  Порядок  проведення  конкурсу  з  визначення
програм  (проєктів,  заходів),  розроблених  інститутами  громадянського
суспільства,  для  виконання  (реалізації)  яких  надається  фінансова  підтримка,
затверджений  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  12.10.2011  р.
№  1049  (далі  -  Порядок),  установлює  процедуру  організації  та  проведення
конкурсу з  визначення програм (проєктів,  заходів),  розроблених інститутами
громадянського  суспільства,  для  виконання  (реалізації)  яких  надається
фінансова  підтримка  за  рахунок  коштів  державного  і  місцевих  бюджетів
(далі  -  бюджетні  кошти),  та  проведення  моніторингу  стану  виконання
(реалізації) програм (проєктів, заходів), визнаних переможцями конкурсу.

Дія цього Порядку поширюється на передбачені законом та рішеннями
органів  місцевого  самоврядування  випадки  надання  фінансової  підтримки
інститутам громадянського суспільства за рахунок бюджетних коштів.

Відповідно  до  вимог  вищезазначеного  Порядку,  прийняте  рішення
Міської  ради  міста  Кропивницького  від  14.02.2020  р.   №  3125  «Про
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затвердження Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в місті
Кропивницькому на 2020-2022 роки «Діалог» (далі - Програма).

Програма  передбачає  проведення  протягом  2020-2022  років  заходів,
спрямованих на залучення інститутутів громадянського суспільства (далі - ІГС)
та громадськості до процесів формування і реалізації державної, регіональної,
місцевої політики, зокрема шляхом створення на місцевому рівні сприятливого
середовища для діяльності ІГС.

Виконання Програми здійснюється шляхом планування, фінансування та
реалізації  ряду  організаційних,  навчальних,  інформаційних,  масових  заходів,
конкурсу  проєктів,  консультацій  з  громадськістю,  моніторингу  громадської
думки.

Фінансування  заходів  Програми  протягом  трьох  років  здійснюється  за
рахунок  коштів  міського  бюджету  на  загальну  суму  892  650,00  грн.  Строк
реалізації виконання Програми — 2020-2022 роки.  

Необхідно зазначити,  що відповідальним виконавцем даної  програми є
відділ з питань внутрішньої політики Міської ради міста Кропивницького.

Відповідно  до  Програми,   громадські  організації  мають  можливість
подавати конкурсні проєкти, в тому числі  і фінансування з міського бюджету
притулку громадської організації «Щасливий пес». 
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