


УВАГА! 

Оголошується конкурс ! 
 

 

Шановні жителі Маловисківської міської 
територіальної громади! 

Запрошуємо Вас взяти участь у щорічному 

 конкурсі міні-проєктів  

«Майбутнє громади в наших руках!» 

 

Скористайтеся можливістю розпорядитися коштами  
міського  бюджету  

з метою реалізації власної ініціативи 

 

 

 



Мета конкурсу 

Метою проведення конкурсу є сприяння розвитку 
громадської активності та ініціатив серед жителів 
через проведення відкритого конкурсу міні-проєктів 
«Майбутнє громади в наших руках» для громадських 
організацій, об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ), ініціативних 
груп  населення, спрямованих на вирішення місцевих 
проблемних питань Маловисківської громади 



Умови конкурсу 

Заявки приймаються  

з  22  березня  по 20 квітня 2021 року.  

У 2021 році Фонд конкурсу становить 600 000,00  грн.  

Учасникам, у рамках конкурсу, будуть надані міні-гранти для 

одного Проєкту у розмірі  

до 75 000,00 грн. для Малих проєктів, 

до 300 000,00 грн. для Великих проєктів 

Проєкти-переможці будуть визначатися шляхом голосування на 

електронній платформі «Громадський Проект» (розміщено на 

офіційному сайті міської ради)  та через бюлетень «Міські Вісті». 

Переможцями визначатимуться:  

1 - Великий проєкт, 4 - Малі проєкти. 
Реалізація проєктів-переможців буде здійснюватися головними 

розпорядниками бюджетних коштів, міськими КП відповідно до 

напрямку поданих Проєктів-переможців 



 

        

 

Громадські організації, що зареєстровані та діють  
на території Маловисківської міської ради  

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

Учасники конкурсу  

  Ініціативні групи громадян не менше  

  5 осіб – мешканців громади 



Тематика проєктів 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 

Проєктні 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. 

Заявки реєструються на он-лайн Платформі «Громадський Проект», що 
розміщена на офіційному сайті Маловисківської міської ради   

 Крім того заявки приймаються в електронному та паперовому (без 
виключення) форматі Адміністратором  Конкурсу за поштовою та 
електронною адресою    mviskarada@ukr.net 

Для участі в конкурсі приймаються проєктні Заявки, розроблені за 
формою,  (додаток № 2,3,4)  визначенні рішенням міської ради від 
28.01.2021 р. № 182 

Деталі на офіційному сайті Маловисківської міської ради    
https://mviskarada.gov.ua/  

та за телефоном 052 58 5-14-54 
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                  УСПІШНІ ПРОЄКТИ  

                  КОНКУРСУ МІНІ-ПРОЕЄКТІВ 

               «МАЙБУТНЄ ГРОМАДИ В НАШИХ РУКАХ» 

         2016 - 2020 РОКИ          

 

 



 

 

Реалізуй  свою  

креативну  ідею на 

користь Громади! 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Зміни  в  Громаді  

починаються з тебе!  

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Зміни  свою  Громаду,  

свою малу 

Батьківщину на  

краще! 

 
 

 

 
 

 


