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Про проведення конкурсу міні-проектів 
місцевого розвитку Маловисківської 
міської територіальної громади
(бюджет участі) «Майбутнє громади в 
наших руках» у 2021-2022 роках

Відповідно до п.20 ст.З, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та з метою залучення мешканців громади Маловисківської міської 
територіальної громади до вирішення місцевих проблем соціально-економічного, 
культурного розвитку, встановлення партнерських відносин між місцевою владою та 
громадою щодо реалізації стратегічних напрямків розвитку території, стимулювання 
громадської ініціативи серед громадських організацій, ініціативних груп, об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків, розвитку та розповсюдження позитивного 
досвіду серед мешканців громади вирішення проблемних питань території в проектний 
спосіб, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Організувати проведення конкурсу міні-проектів місцевого розвитку

Маловисківської міської територіальної громади (бюджет участі) «Майбутнє 
громади в наших руках» у 2021-2022 роках.

■ 2. Затвердити:
3. 2.1 .Положення про Порядок проведення конкурсу міні-проектів місцевого 

розвитку Маловисківської міської територіальної громади (бюджет участі) 
«Майбутнє громади в наших руках» у 2021-2022 роках згідно з Додатком 1, 
додається

4. 2.2.Форму заявки на участь у конкурсі міні-проектів розвитку Маловисківської 
міської територіальної громади (бюджет участі) «Майбутнє громади в наших 
руках» згідно з Додатком 1, додається.

5. 2.3.Конкурсну документацію на отримання фінансування з міського бюджету на 
реалізацію міні проектів згідно з Додатками 3- 6 , додаються.

6. Фінансовому управлінню Маловисківської міської ради передбачити на 2021-2022 
роки кошти у міському бюджеті на реалізацію заходів в рамках конкурсу міні- 
проектів місцевого розвитку Маловисківської міської територіальної громади 
(бюджет участі) «Майбутнє громади в наших руках» у розмірі по 600 000,00 грн. 
щороку.

7. Координацію роботи з проведення в 2021-2022 рр. конкурсу міні-проектів 
місцевого розвитку «Майбутнє громади в наших руках» покласти на відділ



соціально-економічного розвитку, інвестицій та проектної діяльності виконавчого 
комітету міської ради.

8. Для забезпечення безумовного виконання заходів щодо протидії поширення 
короновірусної інфекції на підпорядкованій території, терміни проведення 
конкурсу визначитимуться додатково, згідно розпорядження міського голови.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань фінансів, 
бюджету, планування,соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва, та комунальної власності, житлово-комунального



Додаток № 1
до рішення міської ради 
від 28 січня 2021 року №182

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення Конкурсу міні-проектів місцевого розвитку 

Маловисківської міської територіальної громади (бюджет участі) 
«Майбутнє громади в наших руках» 

у 2021-2022 рр
1.Загальні питання
1.1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає територіальним 
громадам право брати участь у процесі розробки проектів рішень щодо питань місцевого 
значення, зокрема, Закон запроваджує такий механізм як місцеві ініціативи.
1.2. Фінансування проектних пропозицій Конкурсу міні-проектів, які підтримані шляхом 
голосування членами територіальної громади, здійснюється за рахунок коштів міського 
бюджету.
1.3. Це Положення визначає процедуру підготовки та проведення Конкурсу міні-проектів 
для громадських організацій, ініціативних груп об'єднань співвласників багатоквартирних 
будинків Маловисківської міської територіальної громади (далі Конкурс).
1.4. Організатором Конкурсу виступає Маловисківська міська рада (далі Адміністратор).

2. Мета Конкурсу
Метою проведення Конкурсу є залучення мешканців громади Маловисківської міської 
територіальної громади до вирішення місцевих проблем соціально-економічного, 
культурного розвитку, встановлення партнерських відносин між місцевою владою та 
мешканцями громади щодо реалізації стратегічних напрямків розвитку території, 
стимулювання громадської ініціативи серед громадських організацій, ініціативних груп, 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, розвитку та розповсюдження 
позитивного досвіду серед мешканців громади вирішення проблемних питань території в 
проектний спосіб

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 фізкультурою і спортом.
Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне:
Попередження поширення наркозалежності у середовищі мешканців ОТГ, 
тютюнопаління, пропаганда здорового способу життя; залучення до занять фізкультурою 
і спортом дітей, молоді та старшого покоління, впровадження інноваційних форм 
пропаганди здорового способу життя шляхом залучення широких верств населення у 
самоорганізації та створення нових можливостей для подолання вищезазначених проблем: 
реновація, ремонт існуючих та влаштування 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 належному санітарному тану та 
благоустрою території населених пунктів Маловисківської міської територіальної громади 
(ремонт, будівництво дитячих і спортивних майданчиків; створення нових зон відпочинку, 
рекреаційних зон, благоустрій парків, скверів; озеленення територій громадського 
користування, запровадження нових форм поводження з ТПВ, і т.п.), а також іншу 
діяльність з благоустрою населених пунктів Маловисківської міської територіальної 
громади, 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 міської 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 2021 році Фонд Конкурсу становить 600 000,00 грн.
5.2. У 2022 році Фонд Конкурсу становить 600 000,00 грн.
5.3. В рамках Конкурсу визначено категорії проектів: малі та великі проекти.
5.4. Вартість проектної пропозиції в категорії «малі», що буде профінансована за рахунок 
коштів Фонду Конкурсу не повинна перевищувати 75 000,00 грн.
5.5. Вартість проектної пропозиції в категорії «великі», що буде профінансована за 
рахунок коштів Фонду Конкурсу не повинна перевищувати 300 000,00 грн.
5.6. 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.
5.7. 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 .

5.8. Якщо проектом передбачено будівництво або відновлення об'єкту благоустрою, 
даний проект буде обліковуватися на балансі міської ради або установи, для подальшого 
утримання та обслуговування.
5.9. У випадку, коли реалізація проектної пропозиції передбачає використання земельної 
ділянки, остання повинна належати до власності територіальної громади і відповідати 
затвердженій містобудівній документації.

6. Строки реалізації проектів
У Конкурсі можуть брати участь проекти, які будуть реалізовані протягом поточного 
фінансового року.

7. Вимоги до подачі Заявок
7.1.Проектні пропозиції мають відповідати наступним критеріям:
- одна заявка -  один об'єкт;



- об’єкт загального користування;
- актуальність для членів територіальної громади;
- узгодженість мети та результату;
- можливість реалізації протягом бюджетного року.
7.2. Заявки реєструються на он-лайн Платформі «Громадський Проект», що розміщена на 
офіційному сайті Маловисківської міської ради
7.3. Крім того заявки приймаються в електронному та паперовому (без виключення) 
форматі Адміністратором Конкурсу (відділ соціально-економічного розвитку, інвестицій 
та проектної діяльності) за поштовою та електронною адресою, зазначеною в оголошенні 
про проведення Конкурсу.
7.4. Для участі в Конкурсі приймаються проектні Заявки, розроблені за формами, згідно 
Додатків № 2,3,4) та, у разі потреби - інші додатки (схема із зазначеним місцем реалізації 
проекту, креслення,фотографії, аудіо/відео файли, які стосуються цього проекту, тощо.)
7.5. До участі в конкурсі приймаються проектні Заявки, які з поважних причин не були 
відібрані до переліку проектів для голосування, або не увійшли до числа проектів -  
переможців минулих років, за умови їх доопрацювання заявником відповідно до вимог 
цього положення.
7.6. Заявки приймаються відповідно до п.5 Рішення Маловисківсчької міської ради «Про 
проведення конкурсу міні-проектів місцевого розвитку Маловисківської міської 
територіальної громади (бюджет участі) «Майбутнє громади в наших руках» у 2021-2022
рр. від ____ січня 2021 року № _____ (згідно розпорядження міського голови про
оголошення конкурсу)
7.7. Після закінчення строків прийняття Заявок Адміністратор Конкурсу складає протокол 
та привласнює всім заявкам реєстраційний номер.
7.8. 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.
8.2. Організаційний комітет приймає рішення про відповідність проектної заявки вимогам 
цього положення, за результатами - приймає рішення, щодо включення проектних 
пропозицій в перелік для голосування. Засідання Організаційного комітету вважається 
правочинним, якщо в них бере участь не менше 2/3 її членів.
8.3. Перелік поданих та відібраних до голосування проектних заявок буде висвітлено на 
он-лайн Платформі «Громадський проект», що розміщена на офіційному веб-сайті 
Маловисківської міської ради.
8.4. Автори відібраних проектів надають презентації своїх проектів в електронному 
вигляді на електронну адресу адміністратора конкурсу. Метою публічної презентації є 
ознайомлення мешканців громади, які виявили цікавість до конкурсних проектних заявок 
з представлених проектних пропозицій. Презентація поданих на конкурс проектів 
буде проводитися на офіційному сайті Маловисківської міської ради та на 
інформаційному екрані. Також автори проектів самостійно можуть проводити 
презентацію своїх проектів на сторінках у соціальних мережах.

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



9.3.Організаційний комітет визначає перелік офіційних пунктів голосування, форму 
бюлетеня та процедуру підрахунку.
9.4 3 метою організації голосування паралельно в електронному форматі, забезпечити 
технічні можливості для проведення електронного голосування на он-лайн Платформі 
«Громадський проект» на офіційному сайті міської ради.
9.5. 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.
9.6. Відповідна інформація та сформований рейтинговий список проектних 
пропозицій буде представлено на офіційному веб-сайті Маловисківської міської ради, на 
інформаційному екрані Маловисківської громади та в бюлетні «Міські вісті»
9.7. 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.

11. Прикінцеві положення
11.1. Використання інформації, що міститься у Конкурсній документації, здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про інформацію». Конкурсна документація 
зберігається в Адміністратора Конкурсу протягом 3 років.
11.2. 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 та діяльності Маловисківської міської ради, як органу місцевого 
самоврядування.

л.постолюк


