ОГОЛОШЕННЯ
про проведення екологічного конкурсу „Україна в стилі еко“,
приуроченого до відзначення Всесвітнього дня охорони навколишнього
середовища
З 19 квітня 2017 року розпочався прийом документів для участі
у екологічному конкурсі „Україна в стилі ЕКО“, приуроченому до відзначення
Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища (далі – Конкурс). Метою
проведення Конкурсу є формування екологічних цінностей, сприяння
духовному зростанню, становленню нових ідеалів і орієнтирів дітей та молоді
області у взаємодії з природою рідного краю.
У Конкурсі беруть участь проекти, підготовлені громадськими
об’єднаннями екологічного спрямування (якщо така діяльність передбачена в
статутах організацій), органами місцевого самоврядування, об’єднаними
територіальними громадами, навчальними закладами (дошкільними,
позашкільними, загальноосвітніми, професійно-технічними, вищими) та
природознавчими гуртками учнівської молоді (далі – Суб’єкти подання заявки).
Не розглядаються проекти, подані від політичних партій, профспілкових та
релігійних організацій.
Діяльність Суб’єкта подання заявки повинна здійснюватися на території
Черкаської області та відповідати пріоритетам Конкурсу.
Проекти мають відповідати пункту 80 постанови Кабінету Міністрів
України від 17.09.1996 № 1147 „Про затвердження переліку видів діяльності, що
належать до природоохоронних заходів“; бути направлені на підвищення рівня
екологічної культури, сприяти національно-патріотичному вихованню дітей та
молоді області; передбачати проведення природоохоронних акцій, фестивалів,
конкурсів, семінарів, конференцій, виставок, видання поліграфічної продукції з
екологічної тематики або інших заходів із пропаганди охорони навколишнього
природного середовища.
Кількість переможців проекту визначається, виходячи з обсягу коштів,
передбачених в обласному бюджеті на відповідний рік на цю мету, з
розрахунку не більше 30 тис. грн на один проект.
Перелік матеріалів, які подаються для участі в Конкурсі:
1. Заявка на участь в Конкурсі за визначеною формою.
2. Опис проекту за визначеною формою.
3. Кошторис витрат за визначеною формою.
4. Інформація про діяльність Суб’єкта подання заявки за визначеною
формою.
5. Інформація про партнерські організації, залучені до реалізації проекту
(в тому числі навчальні заклади) і листи підтримки за визначеною формою.

6. Завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію Суб’єкта подання
заявки.
7. Додатково для громадських об’єднань екологічного спрямування:
завірені копії статуту, довідки про внесення громадського об’єднання до
реєстру неприбуткових організацій, за наявності звіту до податкового органу за
попередній фінансовий рік.
Форми зазначених матеріалів наведено в „Порядку проведення щорічного
екологічного конкурсу „Україна в стилі ЕКО“, затвердженого розпорядженням
облдержадміністрації від 14.03.2017 № 109 та в рубриці „Бланки документів
для участі в конкурсі“ на офіційному веб-сайті управління екології та
природних ресурсів облдержадміністрації в розділі „Конкурси“.
Проекти не повинні брати участь у інших конкурсах, фінансування яких
здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.
Презентація проекту проводиться публічно на
з визначення переможців Конкурсу керівником проекту.

засіданні

комісії

Останній день подачі проектів 19 травня 2017 року.
Конкурсну документацію необхідно подавати із супровідним листом,
оформленим на фірмовому бланку Суб'єкта подання заявки (із описом
документів, що додаються) до управління екології та природних ресурсів
облдержадміністрації в паперовому та електронному вигляді (у форматі
pdf або jpg).
Поштова адреса: вул. Вернигори, 17, м. Черкаси, 18008.
Електронна скринька: 38715482@mail.gov.ua При відправленні матеріалів
електронною поштою обов’язковою є помітка „Україна в стилі ЕКО“, зазначена
в полі „Тема“.
Телефон для довідок: 63-09-78 (з 9:00 до 18:00 крім суботи та неділі),
відповідальна особа за приймання документів Литвин Альона Валеріївна.

