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Бурштинська міська рада 
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ

Від 07.04.2016 р. м. Бурштин

Про затвердження персонального
складу та положення про
організаційний комітет конкурсу
з підготовки та проведення конкурсу міні-грантів
«Місто своїми руками» в рамках
Стратегії розвитку міста Бурштин до 2020 року

Керуючись п.20 част.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» га рішенням міської ради №  06/04-15 від 24,12.2015р. «Про проект Стратегії 
розвитку міста Бурш тин до 2020 року», з метою ефективного впровадження проект та

ру ам Г ' і т я  т ™  Щ0Д°  " ,ДГ° Т0ВК"  ™ ПР0ВЄДЄН" Я КонкЛ>сУ міні-грантів «Місто своїми 
руками» для громадських організацій, органів самоорганізації населення об 'єднань
співвласників багатоквартирних будинків та ініціативних груп громадян в 2016 році.

1. Затвердити персональний склад Організаційного комітету конкурсу щодо підготовки та
проведення конкурсу міні-грантів «Місто своїми руками» для громадських організацій
рганів самоорі анізацп населення, о б ’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

і а ініціативних груп громадян в 2016 році (додається).

2. Затвердити редакцію  положення про організаційний комітет конкурсу щодо підготовки

о р г а Х н Ш  НН^ п Г КУРСУ МІНІ' ГраНТІВ • <<МІСТ° СВ0ЇМИ Р > ™ и » громадських організацій, органів самоорганізації населення, о б ’єднань співвіасників
і аі агокваргарних будинків та ініціативних груп громадян в 2016 році (додається). 

КонтР°ль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

М іський голова
Роксолана Джура.



ЗАТВЕРД Ж ЕН О  
розпорядженням міськог о голови 

віл 07.04.2016р.
№

П Е РС О Н А Л Ь Н И Й  СКЛА Д  
Організаційного комітету конкурсу  

з підготовки та проведення Конкурсу міні-грантів «М істо своїми руками» для  
громадських організацій, органів самоорганізації населення, об ’єднань  

співвласників багатоквартирних будинків та ініціативних груп громадян її 2016 році
в м. Бурштин:

Кицела
Надія Ю ліанівна -  заступник міського голови, голова оргкомітету 

Бабій
Олександр Якович -  в.о.директора АМ ЕР м. Бурштина. заступник голови оргкомітету 

Николин
Оксана Іванівна -  начальник організаційного відділу міської ради, секретар оргкомітету 

Рибчук
Богдан Богданович -  секретар ради 

Томпн
Іванна Степанівна -  начальник відділу освіти і науки міської ради 

Назар
Марія Степанівна -  начальник відділу економіки та промисловості міської ради 

Степась
Ю ліана Сергіївна -  начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв ’язків міської 
ради

Капусняк
Володимир Васильович -  головний редактор газети «Бурштинський вісник»

Васечко
Лідія М иколаївна - головний фахівець із внутрішніх комунікацій ВП Д'ГЕК 
«Бурпггинська ТЕС» (за згодою)

Ш евчук
Руслана Іллясівна -  директор ГІК «Прометей» (за згодою)

Матвіенко
Галина Павлівна - заступник директора КП «Житловик» (за згодою)
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ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О  
розпорядженням міського голови 

від 07.04.2016р.
№ 83

Положення
Про О рганізаційний комітет конкурсу з підготовки та проведення конкурсу міні-грантів  
«Місто своїми руками» для громадських організацій, органів самоорганізації населення, 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків га ініціативних груп громадян
в 2016році в м. Бурштин:

Дане Положення визначає загальний порядок діяльності Організаційного комітету 
Конкурсу (далі Оргкомітет) з підготовки та проведення Конкурсу міні-грантів «Місто своїми 
руками» для громадських організацій, органів самоорганізації населення, об 'єднань 
співвласників багатоквартирних будинків та ініціативних груп громадян в 201 броні в м. 
Бурштин в рамках Стратегії розвитку міста Бурштин до 2020 року (далі Конкурс),

1. Загальні положення
1.1 Персональний склад Організаційного комітету Конкурсу затверджується розпорядженням 
міського голови.
1.2. Організаційний комітет Конкурсу утворюється у складі голови, заступника голови, 
секретаря та членів Оргкомітету.
1.3 Оргкомітет очолює представник міської ради, який відповідальний за впровадження 
конкурсу міні-проектів «Місто своїми руками», секретарем Оргкомітету с представник 
організації, яка координує проведення Конкурсу, до персонального складу оргкомітету можуть 
входити представники: органу місцевого самоврядування; підприємства Д'ГЕК у місті; Агенції 
місцевого економічного розвитку м. Бурштин; працівників засобів масової інформації, 
депутатів міської ради, громади м. Бурштин.

2. Правові підстави діяльності Оргкомітету
У своїй діяльності Оргкомітет керується:
- Положенням Про Організаційний комітет Конкурсу з підготовки та проведення Конкурсу 
міні-грантів «Місто своїми руками» для громадських організацій, органів самоорганізації 
населення, о б ’єднань співвласників багатоквартирних будинків та ініціативних груп громадян в 
2016 р. в м.Бурштин;
- Порядком проведення Конкурсу міні-грантів «Місто своїми руками» для громадських 
організацій, органів самоорганізації населення, о б ’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків та Ініціативних груп громадян в рамках Стратегії розвитку міста Бурпггин до 2020 
року.

3. Організація роботи Оргкомітету
3.1. Засідання Оргкомітету проводяться по мірі необхідності, відповідно до Календарного 
Плану проведення Конкурсу в місті Бурштині.
3.2. Засідання Оргкомітету є правомірним, якщо в його роботі беруть участь не менш як дві 
третини від загальної кількості.
3.3.Рішення Оргкомітету приймаю ться простою більшістю від присутніх його членів, відкритим 
голосуванням.
3.4.У випадку рівного розподілу голосів "за" та "проти" вирішальним є голос голови 
Оргкомітету,
3.5. За підсумками своїх засідань Оргкомітет приймає рішення, які оформляються протоколом. 
Рішення Оргкомітету оскарженню з боку учасників Конкурсу не підлягають.



 ̂ 4. Повноваження Оргкомітету
4.1.Оргкомітет затверджує Положення про порядок проведення Конкурсу міні-гвантів «Місто 
своїми руками» для громадських організацій, органів самоорганізації населення, о б ’єднань 

піввласників оаппоквартирних  будинків та ініціативних груп громадян в рамках С тратегії 
розвитку міста Бурштин до 2020 року. '
4.2 Організовує роботу з підготовки та проведення Конкурсу і затверджує:
- план підготовки та проведення Конкурсу;
- необхідні форми Конкурсної документації;
- графік подання заявок від конкурсантів.

д і я.л ьн остГДЖУ Є ПЄрС0НШТЬНИЙ склал Конкурсної комісії та забезпечує необхідні умови для її

4.4. Оргкомітет не має права втручатись у роботу Конкурсної комісії при проведенні 
оцінювання Заявок і визначенні переможців. Члени Оргкомітету м о ж у т ь  бути присутніми в 
якос 11 спостерігачів під час проведення засідань Конкурсної комісії ’ ' '

: ^ " ГГ Р° а д Г Ь  М0НІТ0РИНГ реалі3ації ^ « - п р о е к т ів ,  які стали переможцями Конкурсу міні-: рантів «Місто своїми руками» . -

4.6.Організовує та проводить в громаді інформаційну кампанію спрямовану на залучення 
жнгедш до участі в Конкурсі та висвітлення результатів реалізації шні-І.роектів

ГО ЧИСЛа К0ЖН0Г0 М1СЯЦЯ 3 мом™ т>' початку Конкурсу узгоджує з Адміністратором 
Конкурсу план підготовки та проведення Конкурсу на наступний місць.

П овноваження членів Оргкомітету
5 Виконують повноваження відповідно до розподілу обов'язків між членами Оргкомітету 
беруть участь в ного засіданнях. - !
5.2.Беру іь участь у проведенні усіх етапів Конкурсу.

5..3. 5а погодженням із Оргкомітетом проводять переговори ) справі організації Конкурсу і
виносять в ідповідні  р іш ення  на затвердж ення  Оргкомітету.  ’ ‘

6. Відповідальність членів Оргкомітету
та [ е : ™ ! Г 2 НЕСУТІ відповідальність за достовірність інформації про хід проведення 
га результати Конкурсу, яка надасться на широкий загал. Будь-яка публічна інформація (на

К0" фСР" " - ІІЯХ- ™ ™ Р » і о .  у пресі, інз сріїсг-.иданпях тощо) яка
стосустьст Конкурсу, та  виголошується членами О ргкомітету ,  має відповідати загальним 

р тоннам. закладеним у Положенні 1 Іро порядок проведення Конкурсі міні-проектіо «Місто 
о ми руками» в рамках затвердженої Стратегії розвитку міста Бурш тин до 2020 року 
кшо вищеназвана публічна інформація містить негативну, дискредитуючу Конкурс

с к т а Г о п 1гком °!КРИВаЄ ‘<0нф,леншйну інформацію. її внголошувач може бути 'виклю чений зі 
склад , Оргкомітету, за відповідним рішенням Оргкомітету та розпорядженням міського голови.


