
 

ПОЛОЖЕННЯ  

про конкурс МІНІ-ПРОЕКТІВ 

 

 

«ВІД ІДЕЇ ДО РЕЗУЛЬТАТУ» 
 

 
 

    1. Мета: сприяти взаємодії між молоддю громади та місцевим 

самоврядуванням і підтримати їхні ініціативи для розвитку 

місцевих громад. 

 

    2. Теми конкурсу: 

 2.1. У рамках цього конкурсу міні-гранти будуть надаватися у межах таких 

загальних тем: 

 Туризм; 

 Культура;  

 Екологія; 

 Соціальна корисність громаді; 

 Спорт. 

 

    2.2. Опис пріоритетів конкурсу міні-проектів:  

 Активізація / залучення волонтерів; 

 Підвищення патріотизму; 

 Соціальна корисність; 

 Спрямованість на всю громаду; 

 Розвиток Гніздичівської об’єднаної територіальної  громади; 

 Екологічність. 

 

      3. Учасники конкурсу: 

 

               Ініціативна група (не менше трьох осіб, де перевага надається 

молоді). Заявки на конкурс подаються згідно Аплікаційної форми, та переліку 



документів передбачених у п.4. Програми підтримки міні-проектів розвитку 

місцевих ініціатив Гніздичівської об’єднаної територіальної громади на 2016-

2020роки. 

      4.   Максимальний розмір міні-гранту – до  5 000 гривень  

      5. Оголошення конкурсу – 25 травня 2016 року; 

      6. Закінчення прийому заявок – до 17.00 год. 25 червня 2016 року; 

      7. Оголошення підсумків конкурсу – 10 липня 2016 року; 

      8. Термін реалізації проектів – липень-вересень 2016 року; 

      9. Підбиття підсумків, написання звітів – до 30 вересня 2016 року.   

 

     10. Загальні вимоги до проектів: 

          Проекти повинні мати виключно суспільні цілі, не служити джерелом 

отримання прибутку, а також не підтримувати фінансово або рекламно будь-

яку політичну партію чи кампанію. Всі проекти повинні мати ефективну 

складову для більшості об’єднаної  громади та слугувати її розвитку.  

Вітаються проекти: 

 що передбачають залучення широкого кола населення для 

його реалізації, в тому числі на основі добровільної 

безоплатної участі; 

 спрямовані на ефективне використання природних, 

культурних, творчих ресурсів та інвестиційної привабливості 

місцевої громади. 

Туризм   

Заходи спрямовані на:  

- вивчення території і укладення опису спостережень, досліджень, 

краєзнавчої розвідки, легенд, та ін.; 

- туристичні  змагання між командами сіл громади, популяризація  

історичної, культурної спадщини; 



- розробка, погодження і встановлення знаків, інформаційних 

туристичних плакатів, карт “Туристичні маршрути”, “зелені  стежки”. 

Культура 

Заходи спрямовані на:  

- дослідження і популяризацію пісенної спадщини; 

- дослідження,  облаштування виставок, проведення майстер-класів з 

відродження народно-ужиткових промислів сіл громади; 

- проекти проведення тематичних фестивалів у громаді; 

- дослідження, збір і  упорядкування матеріалів щодо уродженців сіл, 

які проживають на інших територіях, формування бази даних для  

створення земляцтв, груп односельців, проведення злетів-відвідин 

малої батьківщини.  

Екологія 

Заходи, спрямовані на: 

 

- впорядкування громадського простору (наприклад: парк, дитячі і 

спортивні майданчики та інші локальні об’єкти на території громади); 

-   популяризація сортування та утилізації сміття та побутових відходів; 

-   вироблення поведінкових звичок з економії енергоресурсів. 

Соціальна корисність громаді 

Заходи, спрямовані на: 

-   просвітницькі проекти поширення  кращого досвіду господарювання 

на   селі: юридично-правові, науково-технологічні аспекти; 

-    опіки над людьми похилого віку;  

          -  створення “народних дружин”, відпрацювання систем поширення 

інформації про штрафи за вивіз сміття в недозволеному місці або за створення 

стихійних сміттєзвалищ чи вивіз каналізаційних відходів; рейди, спрямовані на 

виявлення пияцтва, бійок та наркоманії серед молоді та співпраця з 

правоохоронними органами тощо; 



          - створення “народних кооперативів”, спільне добровільне ведення 

господарської діяльності, з метою поліпшення соціального, екологічного чи 

економічного стану громади; спільна допомога, яка спрямована на 

облаштування культурних, релігійних чи соціальних пам’яток, цвинтарів і т.п.;  

 

Спорт  

Заходи, спрямовані на: 

- забезпечення реалізації на території громади розвитку фізичної 

культури та спорту; 

- організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед 

широких верств населення, майстер-класів з різних видів спорту, з 

метою забезпечення пропаганди здорового способу життя; 

- облаштування міні-спортивних майданчиків (турніки, бруси і т.п.). 

11. Критерії проекту: 

 бути актуальним і спрямованим на покращення соціального 

становища місцевої громади; 

 бути спрямованим на налагодження співпраці, відкритості та 

розвитку довіри один до одного в громаді; 

 стосуватись одного із зазначених вище напрямків і допомогти у 

вирішенні конкретних проблем місцевої громади; 

 залучити громаду до участі в проекті; 

 поширити інформацію про реалізацію проекту в місцевих ЗМІ. 

         Сума очікуваного міні-гранту повинна становити не більше 90% всіх 

необхідних витрат, передбачених бюджетом проекту. Решта 10% витрат 

організація чи ініціативна група повинна профінансувати за рахунок коштів, 

залучених з інших джерел або надання безоплатних робіт чи послуг. 

 

         Надається перевага проектам, які передбачатимуть співпрацю кількох 

населених пунктів, що входять в об’єднану громаду . 



Проекти можна відправляти в електронному вигляді на ел. скриньку: 

oberighnizdychiv@gmail.com та в паперовому вигляді за адресою: смт. 

Гніздичів, вул. Грушевського, 7, Гніздичівська селищна рада. 

      Зі всіма іншими питаннями щодо уточнення умов конкурсу можна 

звертатися за вказаною ел. скринькою або за тел.: 48-245 / 48-110 


