УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від _____________ №_________
м. Житомир

Про затвердження переліку
соціально-культурних проєктів (заходів)
інститутів громадянського суспільства і
розміру їх фінансової підтримки за
рахунок коштів бюджету Житомирської
міської ОТГ з галузі «Культура»
З метою створення сприятливих передумов для розвитку творчості
громадських організацій, надання їм матеріально-фінансової підтримки на
реалізацію суспільних завдань, на виконання рішення Житомирської міської
ради від 18.12.2019 № 1697 «Про внесення змін та доповнень до Комплексної
цільової програми розвитку культури Житомирської міської об’єднаної
територіальної громади «Нова основа культурного розвитку Житомирської
міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки», відповідно до
протоколу № 1 від 03 березня 2020 року засідання конкурсної комісії з надання
фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурних проєктів (заходів),
розроблених інститутами громадянського суспільства, та статті 32 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити перелік соціально-культурних проєктів (заходів) інститутів
громадянського суспільства та розміру їх фінансової підтримки за рахунок
коштів бюджету Житомирської міської ОТГ з галузі «Культура», а саме:
№ Учасник конкурсу
п\п

Назва заходу

1.

ГО «Всеукраїнське
товариство Едварда Гріга»

2.

ГО
«Житомир,
голосніше»

Сума
коштів
(грн.)
мистецький 82 952,50

Міжнародний
фестиваль
«GRIG FEST 2020»
зроби Стежка ідентичності

96 300,00

2
3.

4.

Відокремлений
підрозділ
молодіжної
організації
«Пласт
Національної
скаутської
організації
України» в м. Житомир
«Станиця Житомир»
ГО «Разом творимо добро»

Майстер
–
клас
писанкарства «100 +
писанок»

з
8

32 350,00

Регіональний літературний 34 515,00
конкурс «Житомир TEN»
5. ГО БО «Благодійний фонд Всеукраїнський фестиваль- 52 000,00
«Надія Є»
конкурс
«ЗІРОЧКО,
ЗАСВІТИСЬ!»
6. ГО БО «Благодійний фонд Шляхетні
вечори 55 000,00
«Надія Є»
українського бароко
7. ГО «Все робимо самі»
Інклюзивний показ мод 54 000,00
поколінь «Ми діти твої Україно»
8. ГО «Репортер Про»
Про Житомир
42 000,00
9. ГО «Обласна молодіжна Україна пам’ятає
10 000,00
творча спілка художників та
мистецтвознавців»
10. ГО
«Студентський Фотовиставка
«Час 40 010,00
Польський клуб»
Федецького»
Всього: 497 127,50
2. Визначити переможців конкурсу з надання фінансової підтримки на
реалізацію соціально-культурних проєктів (заходів), розроблених інститутами
громадянського суспільства, співорганізаторами та одержувачами бюджетних
коштів на реалізацію проєкту (заходу).
3. Включити дані інститути громадянського суспільства до мережі
розпорядників та одержувачів коштів бюджету Житомирської міської ОТГ на
2020 рік.
4. Управлінню культури міської ради укласти угоди з інститутами
громадянського суспільства про надання коштів міського бюджету та
складання звітності про їх використання.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Місюрову М.О.

Міський голова

С. І. Сухомлин

