
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від __________________________________________________ № __________________  

Про затвердження Порядку використання 
коштів бюджету Львівської міської 
територіальної громади для проведення 
заходів молодіжної політики молодіжними 
і дитячими громадськими організаціями та 
установами дитячо-юнацьких та 
молодіжних клубів у Львівській міській 
територіальній громаді 
 
 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законами України “Про 
місцеве самоврядування в Україні“, “Про громадські об’єднання“, “Про 
молодіжні та дитячі громадські організації“, “Про сприяння соціальному 
становленню та розвитку молоді в Україні“, постановами Кабінету 
Міністрів України від 28.02.2002 № 228 “Про затвердження Порядку 
складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ“ і від 12.10.2011 № 1049 “Про 
затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм 
(проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими 
спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова 
підтримка“, наказом Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 
№ 808 “Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та 
проведення заходів державної політики у молодіжній сфері“, враховуючи 
ухвалу міської ради від 16.02.2009 № 2334 “Про затвердження 
Комплексної програми підтримки громадських організацій“, виконавчий 
комітет вирішив:  

1. Затвердити Порядок використання коштів бюджету Львівської 
міської територіальної громади для проведення заходів молодіжної 
політики молодіжними і дитячими громадськими організаціями та 
установами дитячо-юнацьких та молодіжних клубів у Львівській міській 
територіальній громаді (додається). 

2. Управлінню молодіжної політики департаменту розвитку 
забезпечити коштами молодіжні і дитячі громадські організації та 
установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів у Львівській міській 
територіальній громаді для проведення заходів молодіжної політики у 
межах асигнувань, передбачених у бюджеті Львівської міської 
територіальної громади на відповідний рік. 

 



Відповідальний: начальник управління 
молодіжної політики департаменту 
розвитку. 

3. Встановити, що управління молодіжної політики департаменту 
розвитку та установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів у Львівській 
міській територіальній громаді проводять заходи молодіжної політики 
відповідно до календарних планів програм і заходів молодіжної політики, 
погоджених з постійною комісією культури, молоді, спорту та зовнішніх 
зв’язків. 

4. Вважати рішення виконавчого комітету від 24.01.2020 № 55 “Про 
затвердження Порядку використання коштів міського бюджету м. Львова 
для проведення заходів молодіжної політики молодіжними і дитячими 
громадськими організаціями та установами дитячо-юнацьких та 
молодіжних клубів у районах м. Львова“ таким, що втратило чинність. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з гуманітарних питань.  
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 
 
                      Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ № _____ 

 
 

ПОРЯДОК 
використання коштів бюджету Львівської міської територіальної 

 громади для проведення заходів молодіжної політики 
 молодіжними і дитячими громадськими організаціями та 

 установами дитячо-юнацьких та молодіжних клубів 
 у Львівській міській територіальній громаді 

 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Порядок використання коштів бюджету Львівської міської 
територіальної громади для проведення заходів молодіжної політики 
молодіжними і дитячими громадськими організаціями та установами 
дитячо-юнацьких та молодіжних клубів у Львівській міській територіальній 
громаді (надалі – Порядок) визначає порядок використання коштів, 
передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади за 
КПКВКМБ 1113133 “Інші заходи та заклади молодіжної політики“, для 
проведення заходів молодіжної політики молодіжними і дитячими 
громадськими організаціями та установами дитячо-юнацьких та 
молодіжних клубів у Львівській міській територіальній громаді (надалі – 
УДЮМК). 

1.2. Відповідальними виконавцями та головними розпорядниками 
бюджетних коштів, які використовуються відповідно до цього Порядку, є 
управління молодіжної політики департаменту розвитку та УДЮМК. 

1.3. УДЮМК використовують кошти на проведення заходів 
відповідно до календарних планів, затверджених начальником 
управління молодіжної політики департаменту розвитку, за погодженням 
з директором департаменту розвитку і головою постійної комісії культури, 
молоді, спорту та зовнішніх зв’язків у межах бюджетних призначень на 
відповідний рік з дотриманням пунктів 1.5, 1.6 цього Порядку. 

1.4. Отримувачами бюджетних коштів відповідно до цього Порядку є 
молодіжні та дитячі громадські організації, відокремлені підрозділи 
громадських об’єднань зі статусом юридичної особи, які зареєстровані у 
Львівській міській територіальній громаді (надалі – громадські організації) 
та відповідають вимогам законодавства і умовам цього Порядку. 

1.5. Мета Порядку полягає у забезпеченні прозорої та ефективної 
процедури використання бюджетних коштів, передбачених у бюджеті 



Львівської міської територіальної громади за КПКВКМБ 1113133 “Інші 
заходи та заклади молодіжної політики“. 

1.6. Бюджетні кошти згідно з ухвалою міської ради від 16.02.2009 
№ 2334 “Про затвердження Комплексної програми підтримки громадських 
організацій“ скеровуються на: 

1.6.1. Підтримку молодіжного руху, національно-патріотичного та 
духовного виховання молоді. 

1.6.2. Організацію дозвілля та відпочинку дітей і молоді. 
1.6.3. Підтримку творчої та обдарованої молоді. 
1.6.4. Формування здорового способу життя та профілактику 

негативних явищ у молодіжному середовищі. 
1.6.5. Підтримку студентської молоді Львівської міської 

територіальної громади та її залучення до громадської діяльності. 
1.6.6. Проведення заходів для дітей та молоді у клубах за місцем 

проживання. 
1.6.7. Реалізацію інших заходів молодіжної політики за погодженням 

з управлінням молодіжної політики департаменту розвитку і з 
дотриманням умов цього Порядку. 

1.7. Не допускається скерування бюджетних коштів на: 
1.7.1. Здійснення заходів, непов’язаних з напрямками, переліченими 

у пункті 1.6 цього Порядку. 
1.7.2. Здійснення видатків (заходів), які фінансуються за рахунок 

інших бюджетних програм (порядків використання бюджетних коштів). 
1.7.3. Придбання для проведення заходів товарів і послуг, 

використання яких безпосередньо непов’язане з організацією та 
проведенням зазначених заходів та участю у них. 

1.7.4. Оплату посередницьких послуг. 
1.8. Для отримання бюджетних коштів громадська організація подає 

управлінню молодіжної політики департаменту розвитку до 1 грудня року, 
котрий передує періоду, у якому надається фінансова підтримка, заяву 
про надання фінансової підтримки з вказанням її розміру. 

1.9. До заяви додається: 
1.9.1. Копія установчого документа громадської організації. 
1.9.2. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських організацій. 
1.9.3. Розрахунок потреби у бюджетних коштах, напрямки 

використання бюджетних коштів та якомога повніша інформація про 
захід, підписані керівником та засвідчені печаткою громадської організації 
(за її наявності), відповідно до аплікаційної форми, затвердженої 
управлінням молодіжної політики департаменту розвитку. 

1.10. У заяві громадської організації та доданих до неї документах 
зазначається якомога повніша інформація про захід, який пропонує 
заявник. 



1.11. Копії документів, які подає громадська організація, 
засвідчуються підписом керівника та печаткою громадської організації (за 
її наявності). 

1.12. Відповідальність за достовірність інформації, поданої 
заявником, несе заявник (громадська організація). 

1.13. Управління молодіжної політики департаменту розвитку має 
право провести перевірку достовірності інформації, поданої заявником. 

1.14. У разі виявлення факту подання громадською організацією 
недостовірної інформації така громадська організація не має права на 
отримання коштів відповідно до цього Порядку у відповідному 
бюджетному періоді та у бюджетному періоді, котрий настає за періодом, 
у якому виявлено факт подання недостовірної інформації. 

1.15. Якщо факт подання заявником недостовірної інформації 
виявлено після перерахування на його рахунок бюджетних коштів, то 
заявник (громадська організація) зобов’язаний повернути ці кошти 
протягом 10 робочих днів з моменту виявлення порушення. 

1.16. У разі відмови від добровільного повернення коштів питання 
про їх повернення вирішується у судовому порядку за позовом головного 
розпорядника бюджетних коштів. 

1.17. Забороняється фінансування заходів громадської організації, 
яка не подала фінансовий звіт про використання бюджетних коштів, 
творчий та фотозвіт за попередній проведений захід та отримані кошти. 

1.18. Критеріями визначення отримувача бюджетних коштів, які 
надаються відповідно до цього Порядку (кваліфікаційні вимоги), є: 

1.18.1. Досвід роботи за відповідним профілем не менше двох років 
та наявність відповідної кваліфікації з врахуванням напрямку діяльності. 

1.18.2. Рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, 
необхідного для виконання заходу. 

1.18.3. Наявність бездефіцитного фінансового плану на поточний 
рік, фінансово-економічного розрахунку (обгрунтування) здійснення 
заходів бюджетної програми. 

1.18.4. Незбиткова діяльність отримувача за останні два роки, 
відсутність простроченої заборгованості за наданими банками 
кредитами. 

1.18.5. Співвідношення вартості робіт, послуг та їх якості. 
1.18.6. Застосування договірних умов. 
1.19. Розгляд поданих громадською організацією документів на 

предмет відповідності заявника критеріям визначення отримувача 
бюджетних коштів, зазначених у пункті 1.18 цього Порядку, здійснює 
робоча група управління молодіжної політики департаменту розвитку 
відповідно до наказу начальника управління молодіжної політики 
департаменту розвитку впродовж місяця з моменту завершення конкурсу. 

1.20. Про результати розгляду заяв громадських організацій 
управління молодіжної політики департаменту розвитку повідомляє 
заявників. 



1.21. У разі невідповідності заявника критеріям визначення 
отримувача бюджетних коштів, зазначених у пункті 1.18 цього Порядку, 
такий заявник не може бути визначений отримувачем бюджетних коштів 
відповідно до цього Порядку та не допускається до відбору заходів 
отримувачів бюджетних коштів, про що управління молодіжної політики 
департаменту розвитку повідомляє заявника. 

1.22. Отримувачем не може бути громадська організація, яка 
перебуває у стадії ліквідації. 
 

2. Вимоги до використання бюджетних коштів 
 

2.1. Бюджетні кошти використовуються головним розпорядником 
бюджетних коштів у межах бюджетних призначень, передбачених 
кошторисом на відповідний бюджетний період, відповідно до 
календарних планів програм і заходів молодіжної політики управління 
молодіжної політики департаменту розвитку на відповідний бюджетний 
період (надалі – календарні плани). Календарні плани з визначенням 
обсягу видатків, які будуть спрямовуватися на проведення цих заходів, 
погоджує директор департаменту розвитку за поданням начальника 
управління молодіжної політики, після чого календарний план 
погоджується з постійною комісією культури, молоді, спорту та зовнішніх 
зв’язків. 

2.2. У разі потреби управління молодіжної політики департаменту 
розвитку може вносити зміни до календарних планів у порядку, 
встановленому у пункті 2.1 цього Порядку. 

2.3. Першочергово визначається перелік заходів, які буде 
виконувати управління молодіжної політики департаменту розвитку. 

2.4. До заходів, які проводяться управлінням молодіжної політики 
департаменту розвитку, можуть залучатися громадські організації, заходи 
яких невключені у календарний план. Умовою залучення громадської 
організації до цих заходів є згода громадської організації на реалізацію 
заходів управління молодіжної політики департаменту розвитку, які 
відповідають меті та напрямам діяльності громадської організації. 

2.5. З метою визначення заходів отримувачів бюджетних коштів, 
яким надаватиметься підтримка відповідно до умов цього Порядку, 
управління молодіжної політики департаменту розвитку проводить 
відповідний відбір. 

2.6. Розгляд поданих громадською організацією документів та 
визначення заходів громадських організацій – переможців відбору 
здійснює управління молодіжної політики департаменту розвитку 
комісійно. 

2.7. Комісія утворюється відповідно до наказу начальника 
управління молодіжної політики департаменту розвитку. До складу комісії 
входять: 



2.7.1. Начальник управління молодіжної політики департаменту 
розвитку. 

2.7.2. Начальник відділу молодіжних проектів управління молодіжної 
політики департаменту розвитку. 

2.7.3. Начальник відділу дитячого та молодіжного дозвілля 
управління молодіжної політики департаменту розвитку. 

2.7.4. Головний спеціаліст – бухгалтер управління молодіжної 
політики департаменту розвитку. 

2.7.5. Головний спеціаліст відділу молодіжних проектів управління 
молодіжної політики департаменту розвитку. 

2.7.6. Голова постійної комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх 
зв’язків (за згодою). 

2.7.7. Представник постійної комісії культури, молоді, спорту та 
зовнішніх зв’язків (за згодою). 

2.8. Умовою допуску заявника до відбору заходів є відповідність 
поданих заявником документів критеріям визначення отримувача 
бюджетних коштів, зазначених у пункті 1.18 цього Порядку. 

2.9. Відбір заходів проводиться не пізніше ніж через два місяці з дня 
прийняття ухвали міської ради про бюджет Львівської міської 
територіальної громади на відповідний рік. 

2.10. Критеріями відбору для отримувачів бюджетних коштів є: 
 
 

№ 
з/п 

Назва критеріїв Сума балів  
згідно з критерієм 

1. Масовість – кількість учасників, які 
приймають участь у заході 

10 

2. Учасники заходу – члени організації, діти 
та молодь Львівської міської 
територіальної громади 

20 

3. Оцінка якості освоєння коштів заявником 
при співпраці у минулі роки – 
документальна складова 

15 

4. Традиційність та значущість проведення 
заходу у Львівській міській територіальній 
громаді 

15 

5. Висвітлення інформації про захід у 
засобах масової інформації у попередні 
роки 

8 

6. Участь заявника у міських заходах  
(День міста Львова, День молоді тощо) 

5 

7. Проведення заходів на території 
Львівської міської територіальної громади 

17 

8. Тривалість проведення заходу 10 

 Всього: 100 



 
2.11. За результатами відбору, проведеного комісійно, 

визначаються: 
2.11.1. Громадські організації – виконавці заходів (переможці 

відбору), яким будуть надаватися кошти відповідно до умов цього 
Порядку. 

2.11.2. Дата їх проведення. 
2.11.3. Розмір бюджетних коштів на проведення заходів. 
2.12. Про результати відбору управління молодіжної політики 

департаменту розвитку повідомляє всіх учасників відбору (громадські 
організації, допущені до відбору) у тижневий термін з моменту 
визначення переможців відбору. 

2.13. Для проведення заходів, передбачених календарним планом, 
між управлінням молодіжної політики департаменту розвитку та 
громадськими організаціями, заходи яких включені у календарний план, 
укладається письмовий договір. 

2.14. Перед укладенням договору про реалізацію заходу відповідно 
до затвердженого календарного плану у термін не пізніше як за 30 днів 
до початку проведення заходу громадська організація подає в управління 
молодіжної політики департаменту розвитку положення про захід та 
кошторис витрат на проведення заходу з обов’язковим визначенням 
найменування заходу, його виконавця, остаточної дати і місця 
проведення та суми витрат. 

2.15. В окремих випадках, за наявності письмового обгрунтування, 
поданого громадською організацією – переможцем відбору, за 
погодженням з управлінням молодіжної політики департаменту розвитку 
переможець відбору може змінити умови заходу, не змінюючи при цьому 
сутності заходу та розміру фінансової підтримки, які враховувались при 
відборі. 

2.16. Для проведення заходів, передбачених календарним планом, 
управління молодіжної політики департаменту розвитку після укладення 
договору з громадською організацією, яка проводить захід та подала у 
встановленому порядку положення і кошторис витрат, видає відповідний 
наказ, у якому вказується найменування заходу, його виконавець, дата і 
місце проведення та сума витрат. До наказу додається кошторис витрат 
на проведення заходу. 

2.17. Договори про надання послуг, необхідних для організації та 
проведення заходів, укладаються безпосередньо з їх надавачами, а 
договори про оренду приміщень, оренду (експлуатацію) обладнання та 
оргтехніки – безпосередньо з їх власниками (балансоутримувачами). 

2.18. Фінансування заходу здійснюється згідно з планом 
використання бюджетних коштів громадської організації, погодженим з 
головним розпорядником бюджетних коштів, відповідно до календарного 
плану на відповідний рік та згідно з листом громадської організації на 
фінансування з копіями підтверджуючих документів, належним чином 



завірених у встановленому порядку (печатка установи (за її наявності) та 
підпис керівника установи). 

2.19. Норми витрат на харчування, атрибутику для нагородження та 
сувенірну продукцію затверджує виконавчий комітет Львівської міської 
ради за поданням управління молодіжної політики департаменту 
розвитку. 

2.20. Головний розпорядник бюджетних коштів бере бюджетні 
зобов’язання та здійснює платежі тільки у межах бюджетних асигнувань. 

2.21. У разі прийняття головним розпорядником бюджетних коштів у 
поточному році рішення щодо погашення заборгованості минулих 
періодів та наявності бюджетних асигнувань на зазначену мету така 
заборгованість буде погашатися у порядку, встановленому 
законодавством України. 
 

3. Бухгалтерський облік та звітність про використання 
бюджетних коштів, контроль за їх використанням 

 
3.1. Отримання та використання бюджетних коштів відображається 

у документах бухгалтерського обліку та фінансової звітності громадських 
організацій та УДЮМК у встановленому законодавством порядку. 

3.2. Громадські організації та УДЮМК подають в управління 
молодіжної політики департаменту розвитку фінансову звітність 
(щомісячну, щоквартальну) у строки та у порядку, встановлені 
законодавством України. 

3.3. Окрім фінансової звітності, громадські організації та УДЮМК – 
виконавці заходу подають в управління молодіжної політики 
департаменту розвитку творчий та фотозвіти, які подаються протягом 14 
днів з моменту завершення реалізації заходу. 

3.4. Громадські організації подають в управління молодіжної 
політики департаменту розвитку: 

3.4.1. Звіт про використання бюджетних коштів на проведення 
заходу, який подається протягом 10 днів з моменту проведення 
розрахунків (повних або часткових) з громадською організацією. 

3.4.2. Фактичні списки учасників заходу, затверджені керівником 
громадської організації, відповідальної за проведення заходу (за 
формою, встановленою управлінням молодіжної політики). 

3.5. До звітності громадські організації додають копії 
підтверджуючих документів щодо належного проведення заходу, завірені 
відповідно до встановленого порядку: 

3.5.1. Договори. 
3.5.2. Акти виконаних робіт. 
3.5.3. Накладні. 
3.5.4. Інші документи (копії відомостей про вручення призів, акти 

списання товарно-матеріальних цінностей, документи про підтвердження 
витрат на проїзд та проживання тощо). 



3.6. Відповідальність за цільове та раціональне використання 
бюджетних коштів несе виконавець заходу (громадська організація та 
УДЮМК). 

3.7. Контроль за цільовим та раціональним використанням 
бюджетних коштів, які використовуються (надані) відповідно до цього 
Порядку, здійснює управління молодіжної політики департаменту 
розвитку та інші органи відповідно до законодавства України. 

3.8. Управління молодіжної політики департаменту розвитку має 
право отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 
необхідну інформацію для контролю за цільовим та раціональним 
використанням бюджетних коштів. 
 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому        Наталія АЛЄКСЄЄВА 

 
 
Віза: 

Начальник управління 
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