
Семінар-нарада  16.04.2018 року 

підготувала:  Федоренко Г.В. 



Мета конкурсу 

Метою проведення конкурсу є сприяння розвитку 
громадської активності та ініціатив серед жителів 
через проведення відкритого конкурсу міні-проектів 
«Майбутнє громади в наших руках» для громадських 
організацій, об'єднань співвласників багатоквартирних 
будинків (ОСББ) спрямованих на вирішення місцевих 
проблем територіальних громад. 



Умови конкурсу 

Заявки приймаються з 10:00 17  квітня до 
16:00 17 травня 2018 року.  

У 2018 році Фонд конкурсу становить 
200 000,00  грн. У рамках конкурсу будуть надані 
міні-гранти для учасників  в розмірі до 50 000,00 
грн.  

Для отримання фінансування учасникам 
Конкурсу необхідно представити власний внесок 
в розмірі не менше 10% від запитуваної суми. 
(Власний внесок може бути представлений не 
фінансовими ресурсами або внеском з інших 
джерел, в т.ч. і ресурсами партнерів міні-
проекту).  



 

        

 

- Громадські організації, що мають код 
неприбутковості 006, зареєстровані та діють на 
території Маловисківської міської ради  

- Об’єднання співвласників багатоквартирних 
будинків, які зареєстровані та діють на території 
Маловисківської об’єднаної територіальної 
громади. 

Учасники конкурсу  



Тематика проектів конкурсу 

Соціальна сфера. 

Підтримка громадських ініціатив у сфері 
житлово-комунального господарства.  

Підтримка  ініціатив у сфері пропаганди 
здорового способу життя та 
популяризації занять спортом.  

Підтримка та розвиток освітніх, 
культурних і творчих ініціатив.  

Підтримка ініціатив у сфері благоустрою 
території.  



Вимоги до подачі заявок 

Заявки приймаються в електронному та 
паперовому вигляді Організаційним комітетом 
конкурсу за адресами, зазначеними в оголошенні 
про проведення конкурсу.  

Для участі в конкурсі приймаються проектні 
Заявки, розроблені за формою,  (Додаток №2) та 
документи, згідно переліку (Додаток № 3-6), 
визначенні рішенням міської ради від 28.03.2018р. 
№ 942 



Перелік документів 

 Заявка на участь у конкурсі міні-проектів «Майбутнє громади у наших руках», який 

проводить Маловисківська міська рада  в 2018  році (дод № 2 до рішення  №942); 

 Конкурсний проект на отримання міні-гранту (дод № 3 до рішення  №942); 

 Дефектний акт (додаток № 4 до рішення  №942); 

 Додатки до Заявки для громадських організацій додаток № 5до рішення  №942): 

 1. Інформація про організацію не більше 1 стор за такою схемою: який творчий та 

інституційний потенціал має організація (у цьому розділі так само вказується кількість 

працівників та волонтерів в організації, чи має організація офіс (свій чи оренда), 

офісну техніку та ін. ресурси); на реалізацію яких проектів, коли і від кого організація 

отримувала кошти; які досягнення є у вашої організації у реалізації подібних проектів. 

 2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–

підприємців(чи Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи) та копію 

Статуту організації. 

 3. Якщо проект планується до реалізації у співпраці з іншими організаціями, то 

необхідним Додатком до заявки є лист підтримки або гарантійний лист, який 

підтверджує участь партнерів у проекті. 

 4. Якщо проект припускає будівництво або відновлення об'єкта благоустрою, то 

обов'язковою Додатком є гарантійний лист про те, що збудований об'єкт перейде у 

комунальну власність міста або буде переданий на баланс іншої організації, яка 

приймає об'єкт на баланс і здійснює його подальше утримання та обслуговування. 

 

 

 



ДЯКУЄМО  ЗА 
УВАГУ! 


