
 
УКРАЇНА  

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ ШОСТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 29 березня 2018 року                                                                                 № 942 

м. Мала  Виска 

 

 

Про проведення в 2018 році конкурсу 

міні проектів місцевого розвитку 

«Майбутнє громади в наших руках» 

 

Відповідно до п.20 ст.3, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та з метою вирішення місцевих проблем соціально-економічного, культурного 

розвитку, для стимулювання громадської ініціативи  органів самоорганізації населення, 

громадських організацій, ініціативних груп населення, задля об’єднання трудових та 

фінансових ресурсів органів влади, самоорганізації населення та громадськості, розвитку 

та розповсюдження позитивного досвіду серед мешканців територіальної громади,  міська 

рада 

ВИРІШИЛА:   

 

1. Затвердити Програму проведення Конкурсу міні-проектів розвитку 

Маловисківської об’єднаної територіальної громади «Майбутнє громади в наших 

руках»  на 2018 рік (додається). 

2. Провести у 2018 році  конкурс міні-проектів з місцевого розвитку «Майбутнє 

громади в наших руках». 

3. Затвердити:  

 Положення про порядок проведення конкурсу міні-проектів «Майбутнє 

громади в наших руках» Маловисківської міської ради в 2018  році (додаток 

1). 

 Форму заявки на участь у конкурсі міні-проектів місцевого розвитку 

«Майбутнє громади в наших руках» у 2018 році  (додаток 2). 

 Конкурсну документацію на отримання фінансування з міського бюджету 

на реалізацію міні проектів  (додаток 3, 4, 5, 6). 

 Форму договору про реалізацію міні-проекту розвитку Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади в межах конкурсу «Майбутнє 

громади в наших руках» (додаток 7). 

4. Відділу бухгалтерського обліку, звітності та  фінансів виконавчого комітету  

міської ради передбачити в 2018 році кошти у міському бюджеті на реалізацію 

заходів в рамках конкурсу міні проектів з місцевого розвитку «Майбутнє громади в 

наших руках». 

5. Координацію роботи з проведення в 2018 році  конкурсу міні-проектів місцевого 

розвитку «Майбутнє громади в наших руках» покласти на заступників міського 



голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М. та 

Жовтило А.В. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів міської ради Бакалінського О.М. та на 

постійні  комісії  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – 

економічного розвитку (голова Прилуцький М.М.) та житлово-комунального 

господарства та комунальної власності (Бровченко О.Д.).  

 

 

 

 

Міський голова                                                                                              Ю.Л.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням міської ради 

від 29.04.2018 року № 942 

Секретар міської ради  

Л.А.ПОСТОЛЮК  

_______________________ 

 

П Р О Г Р А М А 
проведення Конкурсу міні-проектів розвитку Маловисківської об’єднаної 

територіальної громади «Майбутнє громади в наших руках»  на 2018 рік 

 
І. Загальні положення 

       Програма проведення конкурсу міні-проектів розвитку Маловисківської об’єднаної 

територіальної громади «Майбутнє громади в наших руках» розроблена відповідно до 

Конституції України,  законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

ОСББ», «Про органи самоорганізації населення», «Про громадські об’єднання». 

Спрямована на подальший розвиток самоврядування та самоорганізації 

населення  Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, як важливої 

складової становлення громадянського суспільства. 
ІІ. Мета Програми 

Метою програми є: 
    Організація, забезпечення та проведення конкурсу міні-проектів розвитку 

Маловисківської об’єднаної територіальної громади  «Майбутнє громади в наших руках», 

який сприяє розвитку громадської активності активності та ініціатив серед жителів 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади. 

ІІІ. Завдання Програми: 
- стимулювання діяльності громадських організацій, об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (далі - ОСББ), які зареєстровані та діють на території 

Маловисківської міської об’єднананої територіальної громади через надання фінансової 

підтримки для впровадження їхніх суспільних ініціатив; 
- поширення позитивного досвіду у розв’язанні соціально-економічних проблем 

місцевого значення; 
- створення сприятливого клімату для внутрішнього розвитку територіальних 

громад шляхом підвищення рівня їхньої самоорганізації; 
- об'єднання ресурсів органів місцевого самоврядування й громадськості для 

розв’язання соціально значущих проблем територіальної громади. 
ІV. Фінансове забезпечення 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми – 200 000 грн. 
Кошти Програми використовуються на співфінансування реалізації міні-проектів, 

визнаних переможцями, на підставі рішення Конкурсного комітету. 
Головні розпорядники коштів визначаються за напрямками реалізації міні-проектів. 

V. Очікувані результати 
Реалізація зазначених в Програмі заходів сприятиме: 
- комплексному розвитку місцевого самоврядування; 
- розширенню участі населення громади у вирішенні питань місцевого значення, 

наближенню публічної влади до окремого громадянина і населення в цілому; 
- посиленню впливу населення на формування та реалізацію місцевої політики, 

контролю за витрачанням бюджетних коштів і активізацію населення в процесі 

визначення пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку міста. 

 

  Секретар міської ради                                                                          Л.А. ПОСТОЛЮК 



Додаток №1 

до рішення Маловисківської  

міської ради 

від 29 березня  2018 року № 942 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок проведення Конкурсу міні проектів «Майбутнє громади в наших руках» 

Маловисківської міської ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади в 2018 році 

1. Загальні питання  
1.1. Це Положення визначає процедуру підготовки та проведення Конкурсу міні-

проектів для громадських організацій,  об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків  (далі Конкурс).  

Організатором Конкурсу виступає Маловисківська міська рада (далі Адміністратор).  

2. 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. 

3. Пріоритетні напрямки діяльності в рамках Конкурсу  

3.1. Підтримка громадських ініціатив в соціальній сфері.  

Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: роботу з 

незахищеними верствами населення (люди похилого віку, люди з обмеженими 

можливостями, внутрішньо-переміщені особи (ВПО), діти-сироти, діти-інваліди, діти з 

функціонально неспроможних  сімей, проблемні сім'ї, матері-одиначки та інше) 

У даному напрямку можуть бути здійснені такі заходи:  

організація акцій, спрямованих на привернення уваги жителів територіальної 

громади \ влади до проблем незахищених верств населення; 

організація на території громади волонтерських загонів для допомоги незахищеним 

верствам населення; організація сімейних дитячих садків; організація акцій по збору одягу 

для нужденних та інших громадських ініціатив в соціальній сфері, однак не обмежуватися 

даним переліком;  

3.2. Підтримка громадських ініціатив у сфері житлово-комунального 

господарства.  

Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне:  

роботу по активізації громадськості у напрямі підвищення рівня ефективності роботи 

ЖКГ; роботу, спрямовану на використання енергоефективних та енергозберігаючих 

технологій у сфері ЖКГ, але не обмежуватися даним переліком.  

3.3. Підтримка  ініціатив у сфері пропаганди здорового способу життя та 

популяризації занять спортом.  

Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне:  

проведення просвітницьких акцій серед підлітків, спрямованих на роз'яснення проблеми 

поширення ВІЛ-інфекції, проблеми наркоманії, шкоди куріння та пропаганду здорового 

способу життя; залучення в спорт дітей, молоді та старшого покоління і впровадження 

інноваційних форм пропаганди здорового способу життя; організація змістовного дозвілля 

для дітей шкільного віку в позаурочний та канікулярний час та інших громадських 

ініціатив у цій сфері, проте не обмежуватися даним переліком.  

3.4. Підтримка та розвиток освітніх, культурних і творчих ініціатив.  

Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне:  

просування мистецтва, в т.ч. його нових напрямів, через соціальні медіа та захоплюючі 

технології (фотовідеоквести, он-лайн проекти, лабораторії науково-технічного і 



прикладного творчості, пр.); створення умов для самовираження дітей, молоді (арт-

проекти, арт-клуби і т.п. ), а так само іншу діяльність, не обмежуючись цим переліком.  

3.5. Підтримка ініціатив у сфері благоустрою території.  

Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне:  

реалізація заходів щодо формування поведінки дбайливого ставлення до навколишнього 

природного середовища та створення умов, які сприяють чистоті й красі свого міста 

(ремонт, будівництво дитячих і спортивних майданчиків; благоустрій парків, скверів; 

ремонт пам'ятників; ліквідація стихійних звалищ і т.п.), а також іншу діяльність, не 

обмежуючись даним переліком.  

Проекти можуть бути надані по одному з перерахованих напрямків, однак даний 

перелік не обмежує сфер діяльності громадських організацій (органів самоорганізації 

населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  та відповідно напрямків, 

за якими можуть бути розроблені і реалізовані проекти. 

4. Учасники Конкурсу  
4.1. Громадські організації, що мають код неприбутковості 006, зареєстровані та 

діють на території Маловисківської міської ради .  

4.2. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, які зареєстровані та 

діють на території Маловисківської об’єднаної територіальної громади. 

5. Фонд Конкурсу, розмір та умови фінансування міні проектів  
5.1. У 2018 році Фонд Конкурсу становить 200 000,00  грн. 

5.2. В рамках Конкурсу будуть надані міні-гранти для учасників (визначених п.4 

даного Положення) 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).  

5.3. В рамках Конкурсу міні-проектів не фінансуються:  

- Проекти, спрямовані на політичну чи виборчу діяльність.  

- Комерційні проекти, метою яких є отримання прибутку.  

- Надання прямої матеріальної допомоги.  

- Проведення персональних виставок або видання персональних публікацій.  

- Заробітна плата учасників проекту.  

- Ремонт техніки.  

- Купівля техніки для проектів громадських організацій .  

5.4. Реалізація міні-проектів здійснюється на підставі Договорів, що укладаються 

між переможцями Конкурсу і Адміністратором Конкурсу.  

5.5. Витрати, здійснені конкурсантами до одержання гранта і після закінчення 

терміну реалізації міні-проекту, оплаті не підлягають.  

5.6. Адміністратор Конкурсу надає необхідні консультації для переможців 

Конкурсу в ході реалізації проектів.  

5.7. Адміністратор Конкурсу має право у будь-який момент перевірити діяльність 

переможця Конкурсу з виконання проекту на її відповідність заявленому проекту, 

відповідність виплат, що здійснювалися одержувачем гранту, виплатам передбачених 

бюджетом проекту.  

5.8. У разі виявлених невідповідностей або грубих порушень Договору або чинного 

законодавства, випадково або навмисно допущених одержувачем гранту в ході реалізації 

проекту, Адміністратор Конкурсу залишає за собою право призупинити фінансування 

проекту і вимагати повернення Адміністратору Конкурсу вже перерахованих ним коштів 

на виконання проекту.  

5.9. Якщо проектом передбачено будівництво або відновлення об'єкта благоустрою, 

даний проект може брати участь у Конкурсі тільки при наявності гарантійного листа про 

те, що збудований об'єкт перейде у комунальну власність міста або буде переданий на 



баланс іншої організації, яка візьме його на баланс та буде утримувати і обслуговувати 

надалі.  

5.10. Адміністратор Конкурсу не бере на себе відповідальність за отримання 

погоджень та/або дозвільної документації, яка може знадобитися переможцю для 

реалізації проекту (наприклад, землевідведення). Адміністратор Конкурсу може надати 

переможцю консультаційні послуги та іншу допомогу в рамках своїх можливостей. 

Ступінь і можливість допомоги визначається Адміністратором Конкурсу в кожному 

конкретному випадку. 

 

6. Строки реалізації проектів  

У Конкурсі можуть брати участь проекти, дата початку реалізації яких 

запланована на строк не раніше  1  червня 2018  року та дата закінчення – не пізніше 

15 серпня  2018 року. 

7. Вимоги до подачі Заявок  
7.1. Заявки приймаються в електронному та паперовому вигляді Організаційним 

комітетом Конкурсу за адресами, зазначеними в оголошенні про проведення Конкурсу. 

Протягом двох днів після отримання Заявок, Організаційний комітет передає отримані 

Заявки Адміністратору Конкурсу. Реєстр Заявок веде Адміністратор.  

7.2. Для участі в Конкурсі приймаються проектні Заявки, розроблені за формою,  

(Додаток №2) та документи, згідно переліку (Додаток № 3-6).  

  

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

Після закінчення строків прийняття Заявок Адміністратор Конкурсу складає 

протокол і привласнює всім заявкам реєстраційний номер. Проектні заявки, які подані 

після кінцевої дати прийняття Заявок, вказаної в оголошенні, не розглядаються. 

 

8. Конкурсна комісія  
8.1. Чисельний склад Конкурсної комісії – не менше 5 осіб. Персональний склад 

Конкурсної Комісії формується  Організаційним комітетом Конкурсу та затверджується 

рішенням Маловисківської міської ради. 

8.2. До складу Конкурсної комісії можуть входити:  

  - посадові особи та працівники міської  ради;  

 - депутати міської ради;  

- представники Організаційного комітету Конкурсу (що не надавали консультації 

потенційним учасникам Конкурсу).; 

  - експерти з питань управління проектами; 

 - представники ЗМІ. 

8.3. При відборі інших членів Конкурсної комісії необхідно керуватися такими 

основними критеріями: авторитетність, нейтральність у поглядах, знання локальних 

проблем громади, здатність дати незалежну й адекватну оцінку представленим на Конкурс 

проектним пропозиціям, члени комісії не повинні бути пов'язані з учасниками Конкурсу 

службовими, діловими чи родинними відносинами.  

8.4. Конкурсна комісія:  

 - визначає на основі поданих Конкурсних документів учасників Конкурсу;  

 - оцінює за розробленими критеріями подані проектні пропозиції;  

 - у разі необхідності, проводить захист проектних заявок проектантами;  

 - визначає переможців Конкурсу. 

Конкурсна комісія передає Адміністратору Конкурсу прийняте рішення із 

зазначенням оцінок проектів і рекомендацій до них, на підставі якого 

Адміністратор Конкурсу приймає необхідне рішення про фінансування проектів 

переможців Конкурсу.  



8.5. Засідання Конкурсної комісії вважається правомочним, якщо в них бере участь 

не менше 2/3 її членів.  

8.6. Рішення Конкурсної комісії приймаються одноголосним рішенням усіх членів 

комісії, присутніх на засіданні та оформляються протоколом.  

8.7.Рішення Конкурсної Комісії про визначення переможців Конкурсу є 

остаточним. Конкурсна Комісія не зобов'язана давати пояснення про мотивацію при 

прийнятті відповідного рішення. Перелік проектів – переможців затверджується 

рішенням Маловисківської міської ради.  

 

9. Критерії і порядок оцінки проектів  
9.1. Проекти оцінюються членами Конкурсної комісії за п'ятибальною  системою, 

враховуючи наступні критерії:  

відповідність проектної заявки цілям і пріоритетам Конкурсу;  

відповідність вимогам Конкурсу;  

актуальність проблеми для громади;  

охоплення та залучення цільової аудиторії проекту;  

користь для цільової аудиторії проекту;  

відповідність запропонованої діяльності цілям і завданням проекту;  

реалістичність та вимірюваність результатів;  

довгостроковий вплив проекту;  

оригінальність та інноваційність проекту;  

реалістичність виконання проекту відповідно до запропонованого графіку;  

ефективність використання ресурсів;  

залучення додаткових ресурсів;  

виконання вимог складання бюджету.  

9.2. Розгляд Конкурсної документації Конкурсна комісія починає не пізніше ніж 

через 10 робочих днів після закінчення терміну подання Заявок.  

9.3. Не пізніше, ніж через 30 робочих днів після закінчення термінів прийому 

Конкурсної документації, визначаються переможці Конкурсу.  

9.4. Учасникам Конкурсу повідомляється про його результати за телефоном або 

електронною поштою. Повідомлення повинно бути направлено  втермін не пізніше 5 

календарних днів після визначення результатів Конкурсу.  

9.5. Рішення про переможців Конкурсу має бути публічно оголошено протягом 10 

календарних днів з дня його прийняття.  

9.6. Рішення Конкурсної Комісії є підставою для прийняття відповідних рішень 

Адміністратором Конкурсу для складання та підписання Договору Адміністратором 

Конкурсу з переможцем Конкурсу про надання відповідного фінансування. Договір 

підписується протягом 10 робочих днів після визначення переможців Конкурсу. 

 

10. Порядок фінансування проектів  
10.1. Протягом 10 робочих днів після визначення переможців Конкурсу між 

Адміністратором Конкурсу та переможцем Конкурсу укладається відповідний Договір за 

формою (Додаток №6), в якому закріплюються взаємні зобов'язання і відповідальність 

сторін.  

10.2. Для реалізації проектів громадським організаціям – переможцям, 

зареєстрованим відповідно до вимог українського законодавства і мають код 

неприбутковості 006, після укладення Договору, здійснюється перерахування коштів, 

затверджених Конкурсною комісією.  

10.3. Для укладення Договору громадській організації-переможцю необхідно 

надати додатково наступні документи:  

довідка банку про відкриття рахунку організації;  



довідка про відсутність заборгованостей по сплаті податків та страхових внесків до 

бюджету і позабюджетні фонди.  

10.4. Адміністратор залишає за собою право:  

контролювати і брати участь у виборі підрядної організації для реалізації проекту;  

здійснювати моніторинг проекту;  

контролювати цільове витрачання коштів за проектом.  

 

11. Звітність одержувачів міні-грантів про використання коштів  
11.1. Одержувачі міні-грантів (громадські організації) готують і надають 

Адміністратору аналітичні та фінансові звіти у встановленій формі, яка є додатком до 

Договору, і в строк, визначений у Договорі.  

11.2. При складанні звітів одержувачі міні-грантів отримують консультації щодо 

складання звітів від уповноважених представників Адміністратора. 

 

12. Прикінцеві положення  
12.1. Використання інформації, що міститься у Конкурсній документації, 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про інформацію». Конкурсна 

документація зберігається в Адміністратора Конкурсу, при цьому члени Конкурсної 

комісії мають право на отримання копій всіх документів.  

12.2. Організаційний Комітет залишає за собою право вносити зміни до Положення 

про порядок проведення Конкурсу, заздалегідь попередивши про це учасників.  

12.3. Факт участі в Конкурсі означає, що всі учасники погоджуються з правилами, 

встановленими цим Положенням про Конкурс, а також з тим, що назва їх організації, 

органу самоорганізації населення, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку,  

імена, прізвища учасників проекту, а також фото-і відео-матеріали, пов'язані з реалізацією 

проекту можуть бути використані органом місцевого самоврядування, Адміністратором 

Конкурсу, в інформаційних, рекламних та інших матеріалах спрямованих на 

популяризацію Конкурсу. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                   Л.А.ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток №2 

до рішення Маловисківської  

міської ради 

від 29 березня  2018 року № 942 

 

 Код проекту 

(заповнюється 

адміністратором Конкурсу) 

 

 

 

ЗАЯВКА 

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

проводить Маловисківська міська рада  в 2018  році 

 

Голові комісії з проведення 

конкурсу міні-проектів 

місцевого розвитку 

«Майбутнє громади в наших 

руках» 

 

                                                                                ___________________________________ 

 

 

Прошу зареєструвати (назва конкурсанта) як учасника конкурсу міні-проектів 

місцевого розвитку «Креативне місто власноруч» у 2018 році. 

 

Назва організації _____________________________________________________ 

П.І.Б. керівника організації ______________________________________________ 

Дата реєстрації організації (створення)____________________________________ 

Адреса (юридична та 

поштова):__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________ 

Адреса 

ел.пошти:_____________________________________________________________________

_  

 

П.І.Б. керівника проекту: 

_______________________________________________________________ 

Контактний тел./факс: 

__________________________________________________________________ 

 

Додатки: 

1.Конкурсна документація. 

2.Проект (погоджений з Адміністратором конкурсу). 

3.Електронний варіант проекту (на електронному носії). 

 

 

Обов'язки керівника проекту: 

Я, _________________________________, підтверджую, що подана інформація є 

правдивою і відображає мою готовність (моєї організації/ініціативної групи) виконати 

проект у зазначені терміни. Я гарантую, що отримана фінансова допомога буде повністю 



витрачена на успішне виконання проекту згідно з бюджетом. Також Я,  відповідно до 

Закону України “Про захист персональних даних” від 1 червня 2010 року, надаю згоду на 

обробку у картотеках та/або за допомогою комп’ютерних систем у базі персональних 

даних фізичних осіб   моїх персональних даних, за наявності: особисті відомості, 

прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата народження,  дані щодо місця проживання, дані 

щодо посади, контактна інформація (телефон, електронна пошта, адреса для листування). 

 

 

«___» _________________ 2018 р.                                                       (підпис) 

 

 

                                                                      М.П. 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                           

Л.А.ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3 

до рішення Маловисківської  

міської ради 

від 29 березня  2018 року № 942 

 

Код проекту 

(заповнюється адміністратором 

Конкурсу) 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

на отримання міні-гранту 

1. Ввідна інформація 

1.1.Загальна інформація про міні-проект 

1. Найменування міні-проекту  

2. Пріоритет Конкурсу міні-проектів  

4. 
Зона охоплення міні-проекту (місце 

реалізації) 
 

3. Період реалізації міні-проекту   

1.2.Загальна інформація про грантоотримувача 

1. ПІБ керівника міні-проекту  

2. 
Реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 
 

3. 
Адреса, контактні телефони \ Факс \ 

 e- mail  
 

1.3.Фінансування міні-проекту 

1. 
Запитувана сума коштів з міського 

бюджету, грн. 

 

2. Загальний бюджет проекту, грн.  

 

2. Інформація про міні-проект 

2.1. Короткий опис міні-проекту (що планується зробити в рамках міні-проекту; 

проблема, на вирішення якої спрямований проект):   

 

 

2.2. Мета і завдання міні-проекту: 

 
Мета міні-проекту: 

 
Завдання міні-проекту: 

 



2.3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект (конкретні люди, 

структури, громадські групи): 

2.4. Робочий план реалізації міні-проекту 

  Вид робіт Терміни виконання Виконавці 

    

    

    

    

2.5. Очікувані результати міні-проекту (кількісні та якісні показники) 

  

 

3. Витрати міні-проекту 

3.1. Бюджет міні-проекту 

№ 

з/п 

Стаття витрат 

 

Розрахунок 

витрат 

Сума, 

грн. 

Джерела 

фінансування, грн. 
грант 

міської 

ради 

власні  

кошти 

(вказати) 

1 2 3 4 5 6 

1. Обладнання 

1.1.      

1.2.      

1.3.      

2. Будівельні матеріали та інструменти 

2.1.      

2.2.      

2.3.      

3. Інші витрати 

3.1.      

3.2.      

3.3.      

Всього:     

 

4. Загальна інформація про партнерів, що беруть участь у реалізації заходів міні-

проекту 

№ з\п Повна назва 

організації-

партнера 

Контактна особа 

(ПІБ, посада) 

Розмір 

партнерського 

внеску 

контактні 

телефони, факс, 

 e-mail організації-

партнера 

1 2 3 4 5 



     

     

Всього:     

Керівник міні-проекту ________________   _________________________ 

       (підпис)                    (прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                           

Л.А.ПОСТОЛЮК 

 

 

 

Додаток №4 

до рішення Маловисківської  

міської ради 

від 29 березня  2018 року № 942 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Керівник міні проекту 

________________ПІБ 

«____» _________ 2018 р. 

 

 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ 

 

Комісія, створена згідно з протоколом загальних зборів   (назва)                    

від   2018 №  у складі: 

1. Керівника міні-

проекту:_________________________________________________________ 

2. Членів ініціативної 

групи:_______________________________________________________ 

 

провела огляд     , розташованого за адресою:               

__, 

що знаходиться (на балансі міської ради, у власності ЖБК,ОСББ та інші) 

 

Комісією встановлено, що на території     необхідно виконати ремонтні 

роботи: 

 

Найменування робіт 

 

№ з/п Найменування виду 

робіт 

Одиниця 

виміру 

Кількість Ціна, грн. Сума, грн. 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Всього:  

 

 

Комісія: 

 



1.                           ПІБ 

                (підпис) 

2.                           ПІБ 

                (підпис) 

3.                           ПІБ 

                (підпис) 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                           

Л.А.ПОСТОЛЮК 

 

 

 

Додаток №5 

до рішення Маловисківської  

міської ради 

від 29 березня  2018 року № 942 

 

Додатки до Заявки для громадських організацій 

 

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. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                           

Л.А.ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 6 

до рішення Маловисківської  

міської ради 

від 29 березня  2018 року № 942 

 

 

ДОГОВІР 

про реалізацію міні-проекту розвитку Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади в межах конкурсу «Майбутнє громади в наших руках» 

 

 

м. Мала Виска                            «____»__________2018  року 

 

  

Маловисківська міська рада Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади  

(далі – Рада) в особі міського голови Маловисківської міської ради Гульдаса Юрія 

Леонідовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з однієї сторони, і ____________________________ 

____________________________________ (далі – Конкурсант), який діє на підставі 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________,  

з іншої сторони (далі при спільному згадуванні – Сторони), уклали цей договір (далі – 

Договір) про нижченаведене.  

 

1. Предмет Договору 

 

      1.1. Відповідно до рішення Конкурсного комітету місцевого конкурсу міні-проектів 

розвитку Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади «Майбутнє громади 

в наших руках» (протокол засідання від ___________ №___) предметом цього Договору є 

реалізація міні-проекту ________________________________________________  (далі 

Міні-проект).  

      1.2. Даний Міні-проект спрямований на вирішення соціально значущої проблеми та 

створення умов для стійкого розвитку міської об’єднаної територіальної  громади_______ 

відповідно до  повноважень та інтересів кожної зі Сторін.  

      1.3. Рада зобов'язується здійснити реалізацію Міні-проекту в строк _______________, а 

Конкурсант зобов'язується здійснити співфінансування Міні-проекту відповідно до умов і 



в порядку, визначеному цим Договором та Положенням про порядок проведення конкурсу 

міні- проектів  «Майбутнє громади в наших руках». 

 

2. Сума Договору і порядок фінансування 

 

     2.1. Сума даного Договору, згідно із затвердженим планом витрат           (додаток 1), 

складає ___________ грн. (____________________ гривень___ коп.),          у т.ч.:  

_____________ -кошти місцевого бюджету;  

           ___________________________________ -кошти Конкурсанта.  

     2.2. Кошти співфінансування міні-проектів надаються Радою, відповідно до їх 

розподілу (пункт____ протоколу засідання конкурсної комісії від ___________ року № 

____ ) та за умови представлення Конкурсантом внесення власного внеску в розмірі не 

менше 10 відсотків від запитуваної суми. Власний внесок може бути представлений не 

фінансовими ресурсами або внеском з інших джерел, в т.ч. і ресурсами партнерів міні-

проектів. 

      2.3. Конкурсант надає Раді, розпоряднику коштів, рахунки на оплату витрат в рамках 

їх затвердженого бюджету міні-проекту та виграшного гранту. Розпорядник коштів 

оплачує ці рахунки зі свого рахунку в рамках цього Договору та на виконання умов міні-

проекту.  

 

3. Права і обов'язки Організації 

 

3.1. Конкурсант має право:  

 

 3.1.1. Здійснювати контроль за виконанням Радою покладених на неї зобов'язань 

за даним Договором.  

3.1.2. Звертатися із запитом до Ради щодо надання фінансових та інших 

документів, що стосуються реалізації Міні-проекту.  

 

3.2. Конкурсант зобов’язаний забезпечити виконання передбачених цим договором 

зобов’язань щодо фінансування власного внеску на виконання умов міні-проекту. 

 

4. Права і обов'язки Ради 

 

4.1. Рада має право:  

 

 4.1.1. Змінити термін реалізації Міні-проекту, встановлений у п. 1.2. Договору, у 

разі виникнення об'єктивних причин, що перешкоджають виконанню Договору.  

4.1.2. Розірвати Договір у разі припинення співфінансування Конкурсантом Міні-

проекту.  

 

4.2. Рада зобов'язана:  

 

4.2.1. Використовувати грошові кошти за цільовим призначенням у межах цього 

Договору.  

4.2.2. Забезпечити реалізацію Міні-проекту в терміни, встановлені Договором.  

4.2.3. Вносити зміни по напрямах витрачання коштів згідно із затвердженим 

планом витрат тільки після узгодження із Організацією та представником  ОСББ. 

4.2.4. Надавати Конкурсанту фінансові та інші документи, що стосуються 

реалізації Міні-проекту.  

 

 



 

5. Відповідальність сторін і порядок вирішення суперечок 

 

     5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони 

несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.  

     5.2. Усі спори і розбіжності, які виникають за даним Договором або у зв'язку з ним, 

вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.  

      

6. Інші умови 

 

     6.1. Договір вступає в силу з моменту підписання його Сторонами і діє до виконання 

Сторонами своїх зобов’язань, але не довше ніж до 31.12.2018.  

     6.2. Питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються у встановленому 

законодавством України порядку.  

     6.3. Договір складено в двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, що мають 

однакову юридичну силу.  

 

7. Юридичні адреси і банківські реквізити Сторін 

 

 Міський голова :           Конкурсант 

(партнери):  

 

  

 

 

 

Секретар ради                                                                                                           

Л.А.ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


