ПОГОДЖЕНО
Рішенням Конкурсної комісії
міського конкурсу проектів
«Громадська перспектива:
прозора влада та активна громада»
від 08 грудня 2017 року № 1
Орієнтовний графік проведення Міського конкурсу проектів « Громадська перспектива:
прозора влада та активна громада»
№
пп.
1.

Дати проведення

Назва завдання

Примітки

Щодня (крім п’ятниці) з
26 грудня 2017 року до 09
лютого 2018 року з 10.00
до 17.00
Щоп’ятниці – підготовка
звіту конкурсній комісії

Прийом та реєстрація конкурсної документації від
ІГС:
1) заяву про участь;
2) копію свідоцтва про реєстрацію ІГС, статуту
(положення);
3) копію документа, що підтверджує включення
(на момент подання конкурсної пропозиції) ІГС до
Реєстру неприбуткових установ та організацій;
4) опис проекту та кошторис витрат;
5) інформацію про діяльність ІГС (за попередній
рік);
6) листи-підтвердження від інших громадських
організацій, творчих спілок, залучених до виконання
проекту (у разі потребності)

- організатор конкурсу забезпечує
фіксування
результатів
прийому
документів у журналі реєстрацій,
перевіряє на відповідність електронну
версію
документів
та
видає
представникам ІГС довідку про прийом
документів;
організатор
готує
щотижневу
звітність перед конкурсною комісією
щодо кількості поданих заяв, кількості
відмов і підстав для них у період з 25
грудня 2017 року до 09 лютого 2018
року раз на тиждень щоп’ятниці до
16.00;
- організатор забезпечує впродовж
усього періоду прийом конкурсних
документів безперешкодний доступ

організацій
до
місця
прийому
документів;
організатор
передає
членам
конкурсній комісії (у період з 25 грудня
2017 року до 09 лютого 2018 року раз у
тиждень щоп’ятниці до 16.00 на
електронну пошту) документи від ІГС
для
здійснення
перевірки
на
відповідність вимогам конкурсу та
чинному законодавству
2.

до 14 лютого 2018 року

3.

21-22 лютого 2018 року

4.

до 01 березня 2018 року

5.
6.
6.
7.

8.

Формування остаточного списку учасників конкурсу Організатор конкурсу готує список та
відповідно до заявок, отриманих від ІГС
передає конкурсній комісії
Проведення відкритого захисту проектів ІГС
Організатор складає графік захисту ІГС
Визначення переможців конкурсу та формування Конкурсна комісія визначає переможців
оціночної таблиці проектів членів конкурсної комісії конкурсу

Видання наказу щодо переможців та розміщення
оціночної таблиці проектів на сайті Департаменту
суспільних комунікацій http://dsk.kievcity.gov.ua
Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене ІГС
До 05 березня 2018 року
організатору конкурсу
Формування
пакетів
документів
переможців
з 05 до 23 березня 2018
конкурсу для укладання угод з ІГС щодо подальшої
року
реалізації проектів
Реалізація проектів ІГС;
з 02 квітня 2018 року до 01
Моніторинг проектів конкурсною комісією:
жовтня 2018 року
контрольні виїзди членів конкурсної комісії
до ІГС
з 01 жовтня 2018 року до Отримання та опрацювання підсумкових звітів ІГС
02 березня 2018 року

Організатор конкурсу
ІГС, організатор конкурсу
Організатор конкурсу
ІГС, конкурсна комісія

Конкурсна комісія

9.

01 листопада 2018 року
з 01 листопада 2018 року
до 01 грудня 2018 року

10.

до 10 грудня 2018 року

-

прийняття відповідних рішень
На підставі рішення конкурсної комісії
підготовка організатором конкурсу підсумкових
висновків щодо виконання кожного проекту та
розміщення його на сайті Департаменту суспільних
комунікацій http://dsk.kievcity.gov.ua;
у разі прийняття рішення конкурсною комісією про
невиконання проекту кошти у тижневий строк
повертаються на рахунок організатора конкурсу

Організатор конкурсу

ІГС, організатор конкурсу

