Міський конкурс проектів «Громадська
перспектива: прозора влада та активна громада»
Організатор Конкурсу – Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
Граничний обсяг фінансування пропозицій у 2018 році – 2200,00 тис.грн.
Граничний обсяг однієї пропозиції – 199,00 тис.грн.

1. Хто може бути учасником
Конкурсу?
Інституції громадянського
суспільства, зареєстровані не
пізніше ніж за 1 рік до
оголошення проведення
Конкурсу, які реалізують
проекти на території міста
Києва

2. Що потрібно зробити в
першу чергу?
Уважно ознайомитися з
інформацією щодо Конкурсу,
розміщеною на сайті
Департаменту суспільних
комунікацій:

http://dsk.kievcity.gov.ua/content/konkurs
-proektiv-dlya-instytutiv-gromadyanskogosuspilstva.html

3. Що далі?
Обрати один із запропонованих напрямків Конкурсу,
який Ваша ОГС планує реалізувати:

а) волонтерський рух та підтримка учасників АТО;
б) соціальні ініціативи спрямовані на поліпшення благоустрою та
природного середовища столиці;
в) сприяння розвитку міста Києва у сфері правової освіти
населення та формування громадянської культури;
г) сприяння реалізації заходів, спрямованих на поліпшення
спортивного, культурного та просвітницького розвитку жителів м.
Києва

5. Які основні етапи проведення Конкурсу?
4. Який пакет документів необхідно зібрати?
Куди подавати документи для участі?
До Департаменту суспільних комунікацій
КМДА подається наступний пакет
документів:

1) заява про участь у Конкурсі;
2) копія свідоцтва про реєстрацію ІГС, статуту
(положення);
3) копія документа, що підтверджує включення (на
момент подання конкурсної пропозиції) ІГС до Реєстру
неприбуткових установ та організацій;
4) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для
виконання проекту;
5) інформація про діяльність ІГС;
6) листи-підтвердження від інших громадських
організацій, творчих спілок, залучених до виконання
проекту (у разі наявності).

1. Розгляд конкурсних пропозицій Конкурсною Комісією:
- розглядає конкурсні пропозиції;
- приймає рішення про допущення/не допущення до участі

2. Відкритий захист конкурсних пропозицій Учасником

3. Індивідуальне оцінювання (голосування) конкурсних
пропозицій Конкурсною Комісією:
- визначає переможців Конкурсу

Орієнтовний графік проведення
Конкурсу у 2018 році

6. Яким чином розпочати виконання проекту?
Організатор Конкурсу укладає з ІГС – переможцями договори
про виконання проекту;
ІГС – переможці розпочинають реалізацію проекту (за умовами
Конкурсу забезпечують участь у його співфінансуванні в
розмірі не менше як 25% необхідного обсягу фінансування).
У місячний строк після виконання проекту подають
Організатору підсумкові звіти.

7. Чи здійснюється моніторинг процесу реалізації
проекту?
Організатор Конкурсу:
здійснює моніторинг реалізації проекту;
готує підсумковий висновок щодо виконання
кожного проекту та оприлюднює на інтернетпорталі КМДА: https://kievcity.gov.ua.

8. Якщо в виникнуть додаткові питання щодо
Конкурсу, куди звертатися?
Телефон: (044) 235-01-75
Е-mail: guvp_kmda@ukr.net
Web: http://dsk.kievcity.gov.ua/
Адреса: вул. Хрещатик, 50-б

Щодня (крім
п’ятниці) з
26.12.2017 до
09.02.2018

Прийом та реєстрація конкурсної документації в
Департаменті суспільних комунікацій

до 14.02.2018

Формування остаточного списку
конкурсу відповідно до заявок

21-22.02.2018

Проведення відкритого захисту проектів ІГС

02.03.2018

Оприлюднення інформації щодо переможців на
сайті Департаменту суспільних комунікацій

до 05.03.2018

Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене
ІГС

з 05 до
23.03.2018

Укладання угод з ІГС щодо подальшої реалізації
проектів

з 02.04.2018 до
01.10 2018

Реалізація проектів;
Моніторинг проектів конкурсною комісією

з 01.10.2018 до
01.11.2018

Отримання та опрацювання підсумкових звітів
від ІГС, прийняття відповідних рішень

з 01.11.2018 до
01.12.2018

Підготовка організатором конкурсу підсумкових
висновків щодо виконання кожного проекту

до 10.12.2018

У разі прийняття рішення конкурсною комісією
про невиконання проекту кошти повертаються на
рахунок організатора

учасників

