
 

 

 

                                                                                         

             Додаток 2 

                                                                           до рішення виконавчого 

                                                                                           комітету міської ради  

                                                                                          від 02.11.2022 № 917 

 

Дата _____№_____ 

 Конкурсній комісії на отримання 

коштів з місцевого бюджету для 

здійснення заходів, спрямованих на 

соціальний захист бездомних осіб та 

соціальної адаптації звільнених осіб з  

   місць позбавлення волі 

 

ЗАЯВКА 

 

 Просимо Вас прийняти для розгляду пакет документів для участі у 

конкурсі на отримання коштів з місцевого бюджету для здійснення заходів, 

спрямованих на соціальний захист бездомних осіб та соціальної адаптації 

звільнених осіб з місць позбавлення волі на 20____рік. 

 

 

 Додаток: перелік документів, зазначених в оголошенні про проведення 

конкурсу на _____ аркушах. 

 

 

Посада керівника організації ______________          ______________________ 

М.П.                   (підпис)                              (Прізвище, ініціали)  

 

 

«Про дату проведення конкурсу _________________________повідомлений»  

 

Посада керівника організації _______________ ____________________ 

М.П.                   (підпис)                              (Прізвище, ініціали)  

 

 

Примітка:     заява надається разом з додатками у встановленому департаментом соціальної 

політики міської ради порядку на бланку Учасника.                                                                                     
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 Відомості  про Учасника 

 

1. Назва Учасника  ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2. Дата створення  (реєстрації) « ____» __________________  _____________р. 

 

3. Інформація про керівний склад 

 

№ Посада П.І.Б. Електронна адреса Телефон 

1 Керівник    

2 Заступник 

керівника 

(відповідальний 

працівник) 

   

3 Бухгалтер    

 

 

Посада керівника організації     _________________           __________________ 

                                                                         (підпис)                              (Прізвище, ініціали)  
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Опис заходів 

 

1. Назва заходів _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Термін реалізації __________________________________________________ 

3. Місце реалізації  ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Цільова аудиторія, кількість осіб, на яких направлена реалізація заходів 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Попередній досвід роботи організації у наданні соціальних послуг 

бездомним  особам: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Актуальність: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

7. Мета: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

8. Завдання: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

9. Етапи реалізації __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

10. Очікувані результати _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________                                                                                         

11. Необхідні ресурси ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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12. Партнери ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

13. Можливість залучення додаткових коштів __________________________ 

____________________________________________________________________ 

14. Інформаційна підтримка __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

15. Додаткова інформація ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Директор департаменту соціальної  

політики міської ради                                                   Вікторія КРАСНОПІР 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                    Ольга ПАШКО 

 

 


