ДЕСНЯНСЬКА РАИОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про утворення районноi KoHKypcHoi

з

KoMiciT

вiдбору громадських об'еднань для надання
бюджету MicTa Киева
фiнансовоi пiдтримкиIзОюд
при .Щеснянськiй районнiй в MicTi Кисвi

державнlи адмlнlстрац1l

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>>,
cTaTTi 13 Закону Украiни <Про основи соцiа_гrьноi захищеностi осiб з
iнвалiднiстю в YKpaiHi>, cTaTTi 20 Закону Украiни кПро статус BeTepaHiB вiйни,
гарантii ix соцiального зЕlхисту), законiв Украiни <Про забезпечення рiвних
прав та можливостей жiнок i чоловiкiв>, <Про статус i соцiшlьний захист
громадян, якi постраждzLли внаслiдок Чорнобильськоi катастроф"u,
<Про громадськi об'еднання)), <Про Товариство Червоного Хреста Украiни>,

рiшень Киiвськоi MicbKoi ради

вiд 11 лютого 2016 року }ф

89/89
програми <Соцiальне партнерство)) на

<Про затвердження MicbKoi цiльовоi
2016-2018 роки та Порядку вiдбору громадських об'еднань для надання
фiнансовоi пiдтримки з бюджету MicTa Киева>, вiд 07 жовтня 2021 року
J\b 272512766 <Про затвердження MicbKoi цiльовоi програми <()оцiальне
партнерство)) на2022-2024 роки)) та з метою конкурсного вiдбору громадських
об'еднань, що фiнансуються з бюджеry MicTa Киева при Щеснянськiй районнiй
в MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрацiТ:

1. Утворити районну конкурсну комiсiю з вiдбору громадських
об'еднань для надання фiнансовоТ пiдтримки з бюджету MicTa Кlлева при

Щеснянськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii (далi
конкурсна комiсiя).

-

районна

2. Затвердити Склад районноi конкурсноi KoMicii з вiдбору громадських
об'еднань для надання фiнансовоi пiдтримки з бюджету MicTa Кисва при
Щеснянсъкiй районнiй в MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрацiТ, що додае,гься.

2

3, Районнiй конкурснiй KoMicii у своiй дiяльностi керуватись Порядком
вiдбору громадських об'еднань для надання
фiнансовоi,riдrрrм*" з ОЙджеry
MicTa Киева, затвердженого рiшенням Киiвськоi MicbKoT
ради вiд 11 лютого
201-6 року J\ъ 89/89
затвердження MicbKoi цiльовоi npo.pur, <Соцiальне
_пПцо
партнерство) на 20|6-2018
роки та Порядку вiдбору громаj""п"* об'еднань
для надання фiнансовоi пiдтримки з бюджеry MicTa КиевЪ> (у
редакцii рiшення
КиiЪськоi мiськоi РаДи вiд 19 квiтня 2018
м
49514559).
року

4,

Визнати таким, що втратило чиннiсть
розпорядження !еснянськоi
адмiнiстрацii вiд 15 лютого 2О21 року Ns 76
ноi KoMiciT з вiдбору громадських об'еднань
и з бюджеry MicTa Киева при .Щеснянськiй
в
MicTi
Киевi
районнiй
державнiй адмiнiстрацii>.
5, Контроль за виконанням цього
розпорядження покласти на першого
заступника голови .Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
I. Алексеенко.
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районноi конкурсноi koMicii з вiдбору |ромадських об'еднань для надання
фiнансовоi пiдтримки з бюджету MicTa Киева при Щеснянськiй
районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацiТ
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