ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр молоді та спорту України
____________Вадим ГУТЦАЙТ
____________2021 року

Оголошення про проведення конкурсу з визначення проектів,
розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями,
для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2021 році
На виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
на 2021-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 02 червня 2021 р. № 579, та відповідно до Порядку проведення конкурсу з
визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами
громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається
фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (зі змінами), з метою реалізації державної
політики з питань молоді щодо надання підтримки молодіжним та дитячим
громадським організаціям у 2021 році для реалізації проектів, спрямованих на
соціальне становлення та розвиток молоді,
Міністерство молоді та спорту України
оголошує конкурс з визначення проектів, розроблених молодіжними та
дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова
підтримка у 2021 році
Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання таких пріоритетних
завдань:
1. Підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських,
з метою:
1) розвитку серед молоді громадянських компетентностей (у тому числі
формування розуміння потреби у навчанні протягом життя, критичного
мислення, готовності та вміння діяти самостійно, знати і відстоювати свої
права, вміння швидко адаптуватися до нових умов, нести відповідальність за
свої дії та власне життя, об’єктивно оцінювати і реагувати на нові виклики,
приймати рішення, керувати емоціями, розв’язувати проблеми, висловлювати і
логічно обґрунтовувати власну думку, розвиток медіаграмотності, лідерства,
утвердження принципів доброчесності і антикорупційних принципів,
посилення відповідального ставлення до навколишнього природнього
середовища тощо);
2) свідомого вибору життєвого шляху молоді, її ознайомлення з процесами
державотворення, механізмами функціонування і взаємодії інститутів
політичної системи, діяльністю органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, професійного та кар’єрного розвитку в України, популяризації
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роботи в креативних індустріях, формування культури підприємництва (у тому
числі соціального), стимулювання до відкриття власної справи, вивчення STEM
та STEAM-дисциплін;
3) формування у молоді свідомого та відповідального ставлення до
власного здоров’я, сприяння гармонійному психічному розвитку, збереженню
репродуктивного здоров'я, культури безпеки життєдіяльності, запобігання
виникненню соціально небезпечних захворювань та різних форм залежності,
розвитку неформальних спортивних рухів, вуличних тренувань і фізичної
культури;
4) посилення відповідального ставлення молоді до планування сім’ї та
відповідального батьківства;
5) реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій Донецької та
Луганської областей, тимчасово окупованої території Автономної Республіки
Крим та міста Севастополя; а також адаптації і соціалізації молоді в
українському суспільному просторі, поширення толерантності і солідарності,
запобігання стереотипам, протидії мові ненависті та дискримінації за будьякими ознаками, забезпечення рівних умов для різних груп молоді, передусім
до молоді з інвалідністю.
2. Підвищення рівня культури волонтерства серед молоді.
3. Активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень.
Деталі щодо реалізації пріоритетних завдань визначені пунктами 1 – 4
завдань і заходів, затверджених Державною цільовою соціальною програмою
«Молодь України» на 2021-2025 роки.
Проекти спрямовуються на такі види діяльності:
проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів,
семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, змагань, у тому числі комп’ютерних,
зборів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, зльотів,
марафонів, походів, зборів-походів, концертів;
видання інформаційних і методичних матеріалів;
виготовлення та розміщення соціальних фільмів, роликів, соціальної
реклами.
Громадська організація може подавати на конкурс кілька конкурсних
пропозицій.
Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.
Конкурсна пропозиція має містити:
1) заяву про участь у конкурсі за формою, затвердженою наказом
Міністерства молоді та спорту України від 13 січня 2014 року № 39
«Про затвердження форм документів, необхідних для проведення конкурсу з
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визначення проектів, розроблених всеукраїнськими молодіжними та дитячими
громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова
підтримка»,
зареєстрованим
у
Міністерстві
юстиції
30
січня
2014 року за № 187/24964, за підписом керівника або уповноваженої особи
інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі
наявності) (оригінал і п’ять копій);
2) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для реалізації проекту, за
формою, затвердженою наказом Міністерства молоді та спорту України
від 13 січня 2014 року № 39 «Про затвердження форм документів, необхідних
для проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених всеукраїнськими
молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких
надається фінансова підтримка», зареєстрованим у Міністерстві юстиції
30 січня 2014 року за № 187/24964 (оригінал і п'ять копій);
3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів
громадянського суспільства, інших установ та організацій (у разі їх залучення
до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);
4) інформацію про діяльність громадської організації.
Всі документи, що містяться у конкурсній пропозиції, та окремо їх копії
мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою організації.
Проект та кошторис витрат, подані на конкурс, повинні відповідати
вимогам, нормам та термінам, визначеним постановою Кабінету Міністрів
України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних
коштів» та Порядком реалізації програм, проектів та проведення заходів
державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного
виховання, затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту України
від 03 березня 2016 р. № 808, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
25 березня 2016 р. за № 453/28583 (зі змінами).
Враховуючи норми Бюджетного кодексу України щодо забезпечення
ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів,
максимальна сума фінансової підтримки одного проекту за рахунок коштів
державного бюджету не може перевищувати 700 тис. грн.
Конкурсні пропозиції можуть бути подані з дня опублікування
оголошення до 16:00 06 липня 2021 року щоденно, крім суботи, неділі та
святкових днів, з 09:00 до 16:00 (у п’ятницю – до 15:00) за адресою: м. Київ,
вул. Еспланадна, 42, к. 411.
Контактні телефони: (44) 246-62-36, 289-13-09.
Директор департаменту
молодіжної політики

Ірина БЄЛЯЄВА

