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Про проведення в 2019 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 громадських організацій, об,єднань 
співвласників багатоквартирних будинків для об’єднання трудових та фінансових 
ресурсів органів влади, самоорганізації, розвитку та розповсюдження позитивного досвіду 
серед мешканців територіальної громади, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Провести у 2019 році конкурс міні-проектів з місцевого розвитку «Майбутнє 

громади в наших руках».
2. Затвердити:

2.1. Програму проведення Конкурсу міні-проектів розвитку Маловисківської 
об’єднаної територіальної громади «Майбутнє в наших руках» на 2019 рік 
(додаток 1)
2.2. Положення про порядок проведення конкурсу міні-проектів «Майбутнє 

громади в наших руках» Маловисківської міської ради в 2019 році (додаток 2).
2.3. Форму заявки на участь у конкурсі міні-проектів місцевого розвитку «Майбутнє 

громади в наших руках» у 2019 році (додаток 3).
2.4. Конкурсну документацію на отримання фінансування з міського бюджету на 

реалізацію міні проектів (додаток 4).
3. Відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансів виконавчого комітету 

міської ради передбачити в 2019 році кошти у міському бюджеті на реалізацію 
заходів в рамках конкурсу міні проектів з місцевого розвитку «Майбутнє громади в 
наших руках».

4. Координацію роботи з проведення в 2019 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.

5. 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



Додаток № 2 
до рішення
Маловисківської міської ради 
від 28 березня 2019 року №1401

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

Маловисківської міської ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади в 2019 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), ініціативних груп.
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), ініціативних груп спрямованих на вирішення 
місцевих проблем територіальних громад.

3. Пріоритетні напрямки діяльності в рамках Конкурсу
3.1. 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.

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

Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: 
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, шляхом залучення даних верств населення у самоорганізації та 
створенні нових можливостей для подолання вищезазначених проблем: реновація,ремонт 
існуючих, встановлення нових спортивних та дитячих майданчиків; організація 
змістовного дозвілля для дітей шкільного віку в позаурочний та канікулярний час та 
інших громадських ініціатив у цій сфері, проте не обмежуватися даним переліком.

3.3. 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; створення нових зон 
відпочинку,рекреаційних зон, благоустрій парків, скверів; озеленення територій 
громадського користування, 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, ініціативних груп,

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, 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.

4.3. Ініціативні групи ( не менше 5 осіб, утворення ініціативної групи 
підтверджується протоколом)

5. Фонд Конкурсу, розмір та умови фінансування міні проектів
5.1. У 2019 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. Кошти на реалізацію проектів 
направляються головним розпорядникам коштів, визначених міською радою серед 
комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді, та самостійних структурних 
підрозділів, за напрямками реалізації міні-проектів.

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.

5.9. Якщо проектом передбачено будівництво або відновлення об'єкта благоустрою, 
даний проект буде обліковуватися на балансі міської ради або установи, для подальшого 
утримання та обслуговування.

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, які будуть реалізовані протягом 

поточного фінансового 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 01 квітня до 16:00 01 травня 2019 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. Порядок відбору проектів.
8.1. Проектні заявки розглядаються Організаційним комітетом, сформованим в 

чисельному складі -  не менше 9 осіб, персональний склад затверджується 
розпорядженням міського голови. До складу Організаційного комітету можуть входити: 
посадові особи, депутати міської ради, члени громади Організаційний комітет приймає 
рішення про відповідність проектної пропозиції вимогам цього положення, за 
результатами - приймає рішення, щодо включення проектних пропозицій в перелік для 
голосування. Засідання Оргванізаційного комітету вважається правомочним, якщо в них 
бере участь не менше 2/3 її членів.

8.2. Перелік проектів відібраних до голосування публікується в черговому номері 
бюлетня «Міські Вісті». Кожен учасник голосування має право обрати з числа 
запропонованих Проектів максимальну кількість приорітетних - 2 (два) Проекти.

8.3. Переможців проектних заявок визначає Організаційний комітет за результатами 
громадського голосування, про що складається Протокол. Про дату та місце засідання 
Огранізаційного комітету повідомляється Організаторами за три дні до проведення на 
офіційному сайті Маловискіської міської ради. Засідання Організаційного комітету 
проводиться відкрито, що забезпечує участь бажаючих мешканців громади в якості 
спостерігачів з метою унеможливлення упередженності при підрахунку голосів.

8.4. Перелік Проектів переможців затверджується рішенням Маловисківської 
міської ради.

10. Реалізація проектних пропозицій та оприлюднення інформації.
10.1. Організаційний комітет оприлюднює інформацію головних розпорядників 

бюджетних коштів про реалізацію проектних пропозицій та використання коштів 
пов’язаних з фінансуванням проектних заявок на офіційному сайті Маловискіської міської 
ради.

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. 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 №3 
до рішення
Маловисківської міської ради 
від 28 березня 2019 року №1401

Код проекту
(заповнюється адміністратором Конкурсу)

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

проводить Маловисківська міська рада в 2019 році

Голові Організаційного 
комітету з проведення 
конкурсу міні-проектів 
місцевого розвитку 

«Майбутнє громади в наших руках»

Прошу зареєструвати проектну заявку

для участі в конкурсі міні-проектів місцевого розвитку «Майбутнє громади в наших 
руках» у 2019 році.

Конкурсант(ГО,ОСББ,ініціативна група)_________________________________________
П.І.Б. представника конкурсанта________________________________________________
Адреса конкурсанта (юридична
тапоштова):___________________________________________________________________

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) прийняти участь в конкурсі міні-проектів місцевого 
розвитку «Майбутнє громади в наших руках» у 2019 році. 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).

«___» _________________2019 р. (підпис)

Секретар ради
М.П.

Л.А.ПОСТОЛЮК



Додаток №4 
до рішення
Маловисківської міської ради 
від 28 березня 2019 року №1401

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. П1Б 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):

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

3.1. Бюджет міні-проекту
3. Витрати міні-проекту



№
з/п

Стаття витрат Розрахунок
витрат

Сума,
грн.

Джерела
фінансування, грн.
грант

міської
ради

власні
кошти

при
наявності

1 2 3 4 5 6

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 ЛАПОСТОЛЮК



Додаток №1
до рішення Маловисківської міської ради 

від 28 березня 2019 року № 1401

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

громади «Майбутнє громади в наших руках» на 2019 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 ініціативних груп, 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.

IV. Фінансове забезпечення
Орієнтовний обсяг фінансування Програми -  200 000.00 грн.
Кошти Програми використовуються на фінансування реалізації міні-проектів, визнаних 
переможцями,за результатами голосування мешканцями громади через бюлетень «Міські Вісті» 
Головні розпорядники коштів визначаються міською радою серед комунальних підприємств, 
підпорядкованих міській раді, та самостійних структурних підрозділів, 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 громади.

Секретар міської ради Л.А. Постолюк


