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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення про проведення в 2022-2024 роках конкурсупроектів серед дітей та молоді у Менській міській територіальній громаді(далі – Положення) встановлює порядок проведення конкурсу проектів тафінансування їх виконання відповідно до Програми «Молодь Менськоїгромади» на 2022-2024 роки.1.2. Мета конкурсу дитячих та молодіжних ініціатив серед дітей тамолоді Менської міської територіальної громади (далі – Конкурс) –підтримка громадських ініціатив, розвиток молодіжного руху, реалізаціяінтелектуального потенціалу талановитих дітей та молоді, виконання завданьМенської міської ради щодо розв’язання молодіжних проблем розвиткугромади, створення сприятливих передумов для розвитку молодіжноїполітики та встановлення партнерських відносин між владою і молоддюМенської громади.1.3. Основні завдання Конкурсу – стимулювання молодіжних ініціативчерез надання фінансової підтримки для реалізації завдань Програми«Молодь Менської громади» на 2022-2024 роки.1.4. Пріоритетні напрями Конкурсу:
 Здоровий та безпечний спосіб життя; Співпраця молоді з виконавчим комітетом Менської міської ради,підтримка молодіжних ініціатив; Громадянськість та патріотизм; Творчі ініціативи та сприяння розвитку змістовного дозвіллямолоді.

2. УМОВИ КОНКУРСУ2.1. До участі у конкурсі запрошуються групи шкільної молоді, молоді,молодіжні громадські організації Менської міської територіальної громади таінші об’єднання людей віком від 14 до 24 років.2.2. Для проведення Конкурсу створюється наглядово-експертна комісіяу складі 7 осіб: з працівників структурних підрозділів Менської міської ради,Менської молодіжної ради (за умови якщо вони не є учасниками конкурсу) тапредставників громадськості. Головою наглядово-експертної комісіїпризначається заступник міського голови з питань діяльності виконкому. Усвоїй діяльності наглядово-експертна комісія керується законодавством зпитань молодіжної політики, іншими нормативно-правовими документами таданим Положенням.2.3. Група конкурсантів має право подавати лише один проект, в якомуреалізується один з запропонованих напрямків.2.4. Конкурсанти подають на наглядово-експертної комісії наступнідокументи:2.4.1. заявку (додаток 1);
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2.4.2. аплікаційну форму з описом та бюджетом проекту (додаток 2);2.4.3. копії документів, завірених печаткою (при наявності) та підписом:– реєстраційних документів (для громадських організацій);– паспорту керівника організації (для громадських організацій);– паспорту та ідентифікаційного коду особи (для фізичних осіб, віком до24 років).2.5. Вартість одного проекту не повинна перевищувати 50 тис. грн.2.6. Проекти подаються в письмовому та електронному вигляді заформами встановленого зразка.2.7. Реалізація проектів повинна бути спрямована на територіюМенської міської територіальної громади.2.8. Реалізація проектів здійснюється протягом 2022, 2023, 2024 року.2.9. Проекти не допускаються до участі в Конкурсі та не фінансуютьсяза наступних умов:2.9.1. Виявлення недостовірної інформації;2.9.2. Відкликання конкурсантом проекту;2.9.3. Надходження документів щодо проекту після закінченнявстановленого строку їх прийому;2.9.4. Надання конкурсної документації не в повному обсязі або якщодокументація не відповідає вимогам даного Положення;2.9.5. Спрямування на політичну та/або виборчу діяльність;2.9.6. Одержання прибутку й прямої матеріальної допомоги;2.9.7. Одержання заробітної плати, винагороди й інших компенсаційнихвиплат учасникам.2.9.8. Погашення боргових зобов’язань і матеріального збитку;2.9.9. Витрачання на придбання ліцензій, патентів, і товарних знаків;2.9.10. Придбання або ремонтування техніки для ініціативних групгромадян.2.9. Конкурсанти відповідають за достовірність інформації і документів,які вони надають, відповідно до чинного законодавства України.2.10. На окрему вимогу наглядово-експертної комісії конкурсантиможуть надавати додаткову інформацію щодо проектів. Для наочноїпрезентації проекту допускається проведення демонстраційних показів робіт(друкованих видань, аудіо і відеопродукції).
3. ПОВНОВАЖЕННЯ І РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ НАГЛЯДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ3.1. Наглядово-експертна комісія контролює дотримання даногоПоложення й плану проведення Конкурсу.3.2. Приймає всі необхідні документи, здійснює їх перевірку.3.3. Приймає рішення про допуск проектів до Конкурсу.3.4. Здійснює контроль за прозорістю та відповідністю чинномузаконодавству процедури голосування.
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3.5.В разі виявлення порушень даного Положення та/або чинногозаконодавства має право знімати проект з участі в Конкурсі.3.6. Засідання наглядово-експертної комісії є правочинним, якщо в нихберуть участь більше половини членів від затвердженого персональногоскладу.3.7. За результатами розгляду питань наглядово-експертною комісієюприймаються рішення, що фіксуються у протоколі та підписуються головоюкомісії, а у випадку його відсутності – його заступником.3.8. Рішення наглядово-експертної комісії приймається більшістюголосів від кількості членів комісії, які брали участь у засіданні. У випадкурівної кількості голосів вирішальним є голос голови комісії.
4. ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ТА ВИЗНАЧЕННЯПЕРЕМОЖЦІВ4.1. Заявки і конкурсна документація подаються до наглядово-експертної комісії.4.2. Прийом заявок і документації відбувається за окремим графіком,затвердженим у порядку, що не суперечить чинному законодавству.4.3. Прийом заявок відбувається за встановленою формою.4.4. Протягом 15 днів з дня закінчення прийому конкурсної документаціїпроектів відбувається розгляд заявок наглядово-експертною комісією:4.5. Конкурс проводиться у формі онлайн-голосування з використаннямсервісів Google.4.6. Приймати участь в голосування можуть всі жителі Менської міськоїоб’єднаної територіальної громади.4.7. Термін проведення голосування – 30 календарних днів.4.8. Наглядово-експертна комісія здійснює підрахунок голосів. В разіпорушення умов даного Положення чи недостовірності наданих данихголоси не зараховуються.4.9. Повідомлення про переможців висвітлюється в місцевих засобахмасової інформації та на офіційному сайті Менської міської об’єднаноїтериторіальної громади.4.10. За результатами реалізації проектів наглядово-експертна комісіяінформує про результати реалізованих проектів на найближчому засіданнісесії Менської міської ради.

5. ФІНАНСУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ5.1. Фінансування реалізації проектів, визнаних переможцями,здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на 2022,2023, 2024 роки в рамках Програми «Молодь Менської громади» на 2022-2024 роки.5.2. Реалізація проектів здійснюється відповідно до вимог чинногозаконодавства.
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5.3. Витрати, понесені конкурсантами до одержання коштів з міськогобюджету і після завершення строку реалізації проекту, оплаті не підлягають.5.4. Моніторинг реалізації проектів здійснює наглядово-експертнакомісія.


