МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від ____________ 20__р.

Київ

№ __________

Про надання фінансової підтримки
всеукраїнській молодіжній громадській
організації «Європейська інтеграція» для
реалізації проекту «Організація курсів
професійної підготовки в спеціальних
закладах для сприяння працевлаштуванню
неповнолітніх та молоді, які звільняються з
місць позбавлення волі»
Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної
підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 116 (зі змінами)
(далі − Порядок використання коштів), Державної цільової соціальної програми
«Молодь України» на 2021-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 2 червня 2021 р. № 579, Порядку реалізації програм, проектів та проведення
заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного
виховання, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 03 березня 2016 р. № 808,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 р. за № 453/28583 (зі
змінами), переліку проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими
організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2021 році,
затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 03 серпня 2021 р. № 2754, п. 1.3
календарного плану на 2021 рік надання державної підтримки дитячим, молодіжним
громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно
дітей, молоді, жінок та сім’ї, затвердженого наказом Мінмолодьспорту
від 06 серпня 2021 року № 2835 (далі − Календарний план) (зі змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Надати фінансову підтримку громадській організації «Всеукраїнська
молодіжна громадська організація «Європейська інтеграція» в сумі 400 000 (чотириста
тисяч) грн 00 коп. для реалізації з 10 жовтня до 30 листопада 2021 року проекту
«Організація курсів професійної підготовки в спеціальних закладах для сприяння
працевлаштуванню неповнолітніх та молоді, які звільняються з місць позбавлення
волі» згідно із затвердженим кошторисом витрат, що додається.
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2. Департаменту економіки та фінансів виділити асигнування із загального фонду
Державного бюджету України за КПКВК 3401070, КЕКВ 2610 для реалізації
зазначеного проекту в сумі 400 000 (чотириста тисяч) грн 00 коп. громадській
організації «Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Європейська
інтеграція», код 33152555, на її рахунок, відкритий в органах Державної казначейської
служби України, з урахуванням вимог пункту 7 Порядку використання коштів
та п. 1.3 Календарного плану.
3. Департаменту молодіжної політики забезпечити подання підсумкового та
фінансового звітів всеукраїнською молодіжною громадською організацією
«Європейська інтеграція» відповідним структурним підрозділам Міністерства молоді
та спорту України у встановлені терміни.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра
молоді та спорту України

Марина ПОПАТЕНКО

