
 
 

Положення про порядок проведення                          

грантового Конкурсу мініпроєктів 

 

1. Загальні питання 

Це Положення визначає процедуру проведення конкурсу мініпроєктів (далі – Конкурс) 

серед ОСББ та некомерційних громадських організацій 14 цільових міст ініціативи «Добрі 

сусіди – одна країна» для підтримки креативного перетворення міського громадського 

простору. 

Основними цілями ініціативи «Добрі сусіди – одна країна» є такі: 

• забезпечити поліпшення залучення громадян до громадського життя міст та 

побудову  надійних партнерств між міськими радами, ОСББ, НУО та 

громадянами; 

• розвиток культури добросусідства та громадянської культури в Луганській та 

Донецькій областях, що продемонструє усій Україні переваги і можливості 

об’єднання громадян у групи і коаліції; 

• посилити взаємодію громадян із групами громадянського суспільства. 

Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» виступає 

Організатором Конкурсу (далі – Організатор).  

Організатор у межах цього Конкурсу здійснить підтримку загалом не менш ніж 

10 (десяти) мініпроєктів у 14 цільових містах Проєкту «Добрі сусіди – одна країна».  

Організатор несе повну відповідальність за реалізацію Конкурсу та його відповідність 

вимогам цього Положення.  

 

2. Мета Конкурсу 

Метою проведення Конкурсу є сприяння підвищення громадянської свідомості та 

активності в Луганській та Донецькій областях, формування у жителів цільових населених 

пунктів відчуття співпричетності до креативних перетворень з підвищення якості та 

комфорту міського простору, виявлення ініціатив, спрямованих на естетичне 

оформлення, благоустрій та моделювання сучасного урбаністичного артпростору у 

цільових містах ініціативи «Добрі сусіди – одна країна», отримання перших уречевлених 

результатів такого перетворення. 

 

3. Географія Конкурсу 

Конкурс реалізується у 14 цільових містах в рамках ініціативи «Добрі сусіди – одна 

країна»: Костянтинівка, Краматорськ, Торецьк, Покровськ, Слов’янськ, Маріуполь, Бахмут 

(Донецька область); Станиця Луганська, Старобільськ, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, 

Сватове, Рубіжне і Попасна (Луганська область), а також населених пунктах, які входять 

до відповідних об’єднаних територіальних громад (ОТГ). 



 

 

 

 

 

 

4. Учасники Конкурсу 

Конкурсантами (подавачами Заявки та основними імплементаторами мініпроєктів) 

можуть бути: 

- об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), які зареєстровані 

відповідно до закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» 

в одному з населених пунктів з переліку в п. 3 цього Положення; 

- асоціації ОСББ і громадські організації, які за статутною діяльністю об’єднують або 

передбачають членство ОСББ, зареєстровані як юридична особа відповідно до 

законодавства України, є неприбутковими організаціями згідно із законодавством України 

та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій; 

За обов’язкової умови, що партнером є об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку (ОСББ), Конкурсантами (подавачами Заявки та основними імплементаторами 

мініпроєктів) можуть бути також громадські об'єднання (громадські організації або 

громадські спілки), благодійні організації, асоціації ОСББ, які зареєстровані як юридична 

особа відповідно до законодавства України, є неприбутковими організаціями згідно із 

законодавством України та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, цілі 

статутної діяльності яких відповідають цілям проєкту «Добрі сусіди – одна країна» та 

цього Конкурсу. 

Партнерами Конкурсанта (організаціями та установами, які за планом Конкурсанта 

братимуть участь в імплементації мініпроєкту та / або співфінансуватимуть реалізацію 

мініпроєкту, та / або є власниками земельної ділянки / майнового комплексу – локації, де 

буде імплементований мініпроєкт) можуть бути: 

 органи державної влади та місцевого самоврядування; 

 комунальні установи та підприємства; 

 комерційні організації та фізичні особи – підприємці. 

Не можуть бути учасниками Конкурсу (Конкурсантами, Партнерами): 

 політичні партії; 

 фізичні особи, неформальні громадські об’єднання. 

Між Конкурсантом та Партнером (-ами) на момент подання Заявки відносини мають бути 

формалізовані у вигляді листа-підтримки від Партнера, підписаного меморандуму, 

договору про співробітництво або іншого аналогічного документа, який може нести 

юридично незобов’язуючий характер. Такий документ (-и) має бути доданим (-и) 

Конкурсантом до Заявки. 

Увага. Місто Дружківка та населені пункти Дружківської ОТГ Донецької 

області не є цільовим містом проведення цього конкурсу, відповідно 

ОСББ та некомерційні громадські організації м. Дружківка не 

можуть брати участь у цьому Конкурсі. Для міста Дружківка 

Організатор передбачає проведення окремого конкурсу «Місто 

Добросусідства», який буде оголошений у січні 2022 року. 



Для ОСББ як Конкурсанта у разі якщо мініпроєкт може бути реалізований ОСББ 

самостійно, наявність Партнера (-ів) для подання Заявки є необов’язковою. 

 

5. Види та вимоги до змісту мініпроєктів, які будуть підтримані в рамках Конкурсу 

У рамках Конкурсу перевагу для отримання грантової підтримки матимуть проєкти, 

які передбачають або сприятимуть комплексному благоустрою територій загального 

користування у цільових містах грантової активності з інтеграцією артоб’єктів, мають 

практичну користь для містян, поліпшують комфортність мешкання та рівня морального 

задоволення жителів та гостей міст, ефект від реалізації яких був би відчутним і помітним 

на рівні міста.  

 

 

 

 

Співфінансування може здійснюватися як у грошовій формі, так і в інших видах 

ресурсів (робочий час волонтерів, передане обладнання та матеріали, уже виконані 

раніше роботи, які можна розглядати як реалізовану частину проєкту, що пропонується). 

Запропоноване у заявці співфінансування має бути задокументоване (джерело 

походження, опис, сума). 

У додатку А надані приклади змісту мініпроєктів, які можуть бути підтримані в рамках 

Конкурсу з розподілом видів витрат на їхню реалізацію на такі, що можуть бути 

профінансовані за грантові кошти, та такі, що мають бути здійснені лише за рахунок 

співфінансування. Можливим є подання мініпроєктів із запропонованого переліку, але це 

не є обов’язковою умовою. Кожен учасник може запропонувати будь-який проєкт, який 

відповідатиме загальній концепції конкурсу. 

Співфінансування може здійснювати як Конкурсант, так і Партнер(-и) реалізації 

мініпроєкту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Умови участі у Конкурсі 

Для участі в Конкурсі Конкурсанти заповнюють та подають Організатору Заявку 

(додаток В), де конкретно та реалістично описують основну ідею проєктної пропозиції та 

Увага. Співфінансування процесу реалізації мініпроєктів з боку 

учасників є обов’язковим через наявність обмежень щодо видів витрат, 

які можуть бути профінансовані в рамках конкурсу (див. п. 8). 

 

Увага. Деякі з наведених у додатку А прикладів проєктів 

потребуватимуть наявності / необхідності розробки проєктно-

кошторисної документації, отримання дозволів, технічних умов, у т. ч. від 

власника земельної ділянки / майнового комплексу – локації, де буде 

імплементований мініпроєкт. Для таких проєктів Конкурсанту необхідно 

ретельно описати всі необхідні процедури у Заявці, відобразити 

необхідні витрати у бюджеті проєкту, щоб підтвердити реалістичність 

його реалізації; за необхідності або наявності такої можливості власника 

земельної ділянки / майнового комплексу – локації, де буде 

імплементований мініпроєкт, — включити до переліку Партнерів 

мініпроєкту. 



надають обґрунтування, чому саме їхній проєкт має бути підтриманий. Усі розділи Заявки 

мають бути заповненими відповідно до інструкцій, які містяться у шаблоні Заявки. Разом 

із Заявкою додається підписаний уповноваженою особою та завірений печаткою 

Супровідний лист, а також установчі документи, перелік яких міститься у шаблоні Заявки 

(додаток В). Додатковою перевагою будуть файли або посилання на візуалізацію 

проєктної ідеї, які подаються також разом із Заявкою. 

Конкурсант від імені організації, подаючи Заявку, представляє та гарантує таке: 

 відправляючи Заявку на Конкурс, конкурсант/ка цим самим надає Організатору 

право на відображення його/її участі та публікацію матеріалів, які містяться у 

Заявці, за виключенням персональних даних, на власних інтернет-ресурсах 

Організатора та інтернет-ресурсах партнерів ініціативи «Добрі сусіди – одна 

країна». Персональні дані, які учасник надає під час участі у цьому Конкурсі, 

використовуватимуться лише Організатором для адміністрування процесу 

проведення цього Конкурсу; 

 конкурсант є єдиним автором, творцем та власником проєкту та його змісту. Заявка 

не порушує права інтелектуальної власності, права на конфіденційність, права на 

публічність або інші законні права будь-якої третьої сторони; 

 Заявка та будь-яке її використання, яке можна обґрунтовано передбачити, 

подавши її на цей Конкурс, не порушуватимуть будь-яке чинне законодавство 

України. 

У процесі підготовки мініпроєктів учасники мають право звертатися у разі потреби за 

допомогою до експертів ініціативи «Добрі сусіди – одна країна», а також отримати 

додаткову інформацію через регіональних координаторів: 

Маріуполь, Покровськ: Вадим Кошманов, тел. +38 (067) 765 00 90, +38 050 471 7297 

або ел. адреса vadimkosh73@gmail.com; 

Попасна: Дмитро Євтушенко, тел. +38 (095) 080 26 77, 096 126 16 17 або 
ел. адреса yevtushenkodima@gmail.com; 
 
Станиця Луганська: Анатолій Мужиченко, тел. +38 (050) 042 2988 або 

ел. адреса Svitodar1@ukr.net; 

Сватове, Старобільськ: Оксана Очкурова, тел. +38 (050) 638 7628 або 

ел. адреса ochcyrova@gmail.com;  

Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк: Юлія Самойлова, тел. +38 (099) 9 291 164 або 

ел. адреса spriyannya-fond@ukr.net.  

Костянтинівка, Торецьк, Бахмут: Вікторія Скоромець, тел. +38 (099) 476 46 56 або 

ел. адреса skoromec@gmail.com; 

Краматорськ, Слов'янськ: Ася Бикова, тел. +38 (095) 775 0223 або ел. адреса 

bykovaasya@gmail.com. 

 

7. Подання Заявки 

До участі у відборі в рамках Конкурсу допускаються Заявки, які повністю відповідають 

умовам цього Конкурсу. 
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Подаючи Заявку від імені організації, учасник/ця надає підтвердження, що він/вона 

уповноважений це робити. 

Подаючи Заявку, учасник звільняє Організатора від будь-яких претензій, від 

відповідальності, збитків та витрат, що виникають унаслідок або пов’язані з участю у 

Конкурсі. 

Заявка повинна бути надана українською мовою у MS Word. До заявки додається 

Супровідний лист, який готується за формою, наведеною в Додатку С до цього 

Положення, підписаний уповноваженою особою від організації Конкурсанта, засвідчений 

печаткою (за наявності). 

Пакет файлів, який складається із Заявки (у MS Word), супровідного листа (підписаного 

уповноваженою особою, засвідченого печаткою (за наявності) у форматі PDF або JPG) 

та установчих документів організації Конкурсанта (у форматі PDF або JPG 

відповідно до переліку), має бути надісланий в електронному вигляді на адресу  

ds-ok@mdi.org.ua з копією місцевому координатору, який відповідає за цільове місто 

(див. п. 6). У темі листа слід вказати «конкурс мініпроєктів / [Назва організації]» 

Додатковою перевагою будуть файли або посилання на візуалізацію проєктної ідеї, які 

подаються разом із Заявкою. Якщо Конкурсант подає заявку з Партнером (-ами), до 

переліку документів додаються документи, які формалізують таке(-і) партнерство(-а), 

наприклад, лист-підтримки від Партнера, підписаний меморандум, договір про 

співробітництво або інший аналогічний документ, який може нести юридично 

незобов’язуючий характер.  

Усі заявки, отримані Організатором після кінцевого терміну їхнього подання, а саме 

після 18:00 20 квітня 2022 року, розгляду не підлягатимуть.  

Зацікавлені сторони можуть отримати додаткову інформацію та відповіді на запитання 

щодо відбору, надіславши запит на електронну адресу ds-ok@mdi.org.ua з темою листа 

«запитання щодо конкурсу мініпроєктів», або у місцевого координатора, який 

відповідає за цільове місто Конкурсанта. 

 

8. Сума та форма надання грантової підтримки, співфінансування 

Грантова підтримка надається Організатором у грошовій формі. Сума допомоги може 

становити до 100 000 (сто тисяч) грн. 

У рамках гранту можуть бути профінансовані такі види (статті) витрат у процесі 

реалізації мініпроєкту відповідно до його цілей та завдань: оплата матеріалів, 

придбання/оренда обладнання, технічного устаткування, оплата послуг залучених 

спеціалістів, оплата необхідних для реалізації мініпроєкту експертиз, транспортні 

послуги, оренда обладнання, послуги зв’язку, поліграфічні послуги, інформаційні послуги, 

канцелярські витрати, податки та інші витрати. 

Співфінансування може здійснюватися як у грошовій формі, так і в інших видах ресурсів 

(робочий час волонтерів, передане обладнання та матеріали, уже виконані раніше 

роботи, які можна розглядати як реалізовану частину проєкту, що пропонується). 

Запропоноване у заявці співфінансування має бути задокументоване (джерело 

походження, опис, сума). 
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Будівельно-монтажні, будівельні, ремонтні, підготовчі роботи, у т. ч. роботи із 

встановлення / монтажу обладнання можуть бути виконані Конкурсантом або 

Партнером/ми як співфінансування. 

 

9. Строки та етапи реалізації Конкурсу 

Конкурс триватиме з 11 січня 2022 року до 20 квітня 2022 року.  

Конкурс впроваджуватиметься у 3 етапи.  

Перший етап Конкурсу триватиме з 11 січня до 20 лютого 2022 року. За результатами 

першого етапу Конкурсна комісія Організатора проведене оцінку поданих Заявок та 

визначить до 5 переможців конкурсного відбору. Кількість відібраних переможців 

залежатиме від кількості та якості поданих на Конкурс Заявок.  

За результатами першого етапу Організатор, окрім оголошення переможців, дасть 

роз’яснення щодо помилок та недоліків заявок, які не були відібрані. Конкурсанти, чиї 

заявки не були схвалені, матимуть можливість доопрацювати їх, виправити помилки та 

усунути недоліки, подати Заявки на наступні етапи. 

Другий етап Конкурсу триватиме з 21 лютого до 20 березня 2022 року. За 

результатами другого етапу Конкурсна комісія Організатора проведене оцінку поданих 

Заявок та визначить до 5 переможців конкурсного відбору. Кількість відібраних 

переможців залежатиме від кількості та якості поданих на Конкурс Заявок. 

За результатами другого етапу Організатор визначить кількість учасників, які можуть бути 

відібрані на третьому етапі, який триватиме з 21 березня до 20 квітня  

2022 року. У рамках третього етапу Конкурсанти, чиї подані заявки не були схвалені на 

попередніх етапах, також матимуть можливість доопрацювати їх, виправити помилки та 

усунути недоліки, подати Заявки ще раз. 

Таким чином, чим раніше подана заявка, яка підготовлена з належним рівнем якості, 

тим більше шансів у Конкурсанта бути відібраним до переліку переможців Конкурсу. 

Організатор залишає за собою право уточнювати строки проведення другого та 

третього етапів Конкурсу або завершити прийом заявок до оголошеної дати 

закінчення конкурсу у разі, якщо передбачені фінансові ресурси на проведення цього 

Увага. Такі види витрат не можуть бути профінансовані за грантові кошти: 

1) оплата праці керівника та персоналу організації – учасника конкурсу, 

податки на оплату праці керівника та персоналу організації; 2) витрати на 

придбання окремих товарів та послуг: обладнання для 

спостереження; товари та послуги для підтримки діяльності поліції або 

іншої правоохоронної діяльності; сільськогосподарські товари: насіння, 

рослини, хімічні засоби їхньої обробки, добрива, пестициди; фармацевтичні 

препарати; послуги з утилізації небезпечних відходів, у т. ч. 

енергоефективних ламп, батарейок та інших небезпечних відходів у складі 

побутових; 3) будівельно-монтажні, будівельні, ремонтні, підготовчі 

роботи, у т. ч. роботи із встановлення / монтажу обладнання. 

 



конкурсу будуть вичерпані на затверджені конкурсною комісією заявки в попередніх 

етапах конкурсу. 

Такі зміни будуть супроводжуватись інформаційним оголошенням у телеграм-каналі 

проєкту https://t.me/OSBB_OK. 

Відібрані переможці підписують з Організатором Декларацію щодо спільної роботи над 

підготовкою мініпроєкту. Конкурсанти мають усвідомлювати, що підготовка 

документації, необхідної для отримання гранту для реалізації проєкту, це тривалий 

процес (два-три календарних місяці), який потребуватиме спільних з Організатором 

зусиль. Експерти та консультанти Організатора надаватимуть всебічну підтримку та 

допомогу у процесі підготовки мініпроєкту, але підготовку проєкту до реалізації має 

виконувати відібраний Конкурсант. Організатор залишає за собою право 

дискваліфікувати відібраного учасника та видалити його з переліку переможців 

Конкурсу у разі, якщо підготовка документації, необхідної для отримання гранту для 

реалізації проєкту, буде виконуватися з його боку на незадовільному рівні (або з 

порушенням термінів, які міститимуться у Декларації). У такому разі буде відібрана 

Заявка учасника, яка має максимальний рейтинговий бал із всіх, які не були відібрані на 

цьому або попередніх етапах Конкурсу. 

 

10. Процедура та критерії визначення переможців Конкурсу 

Подані Конкурсантами заявки аналізуються відповідальними співробітниками 

Організатора на відповідність формальним критеріям: 

 загальна вартість бюджету без урахування складової співфінансування не 

перевищує максимально прийнятну для цього конкурсу; 

 усі статті витрат бюджету мініпроєкту, у т. ч. його грантової складової, є 

прийнятними; 

 наявні всі додатки до Заявки; 

 Конкурсант відповідає вимогам п. 4 Положення та надав усі підтверджувальні 

документи; 

 мініпроєкт планується до реалізації у населеному пункті, який визначений у п. 3 

Положення; 

 Організація-Конкурсант, так само як і керівник /керівники цієї організації, не мають 

відкритих судових справ як відповідач; 

 Організація-Конкурсант має дійсний розрахунковий рахунок у банку України. 

Заявки, які відповідають формальним критеріям, передаються на розгляд Конкурсної 

комісії. Заявки, які не відповідають формальним критеріям, повертаються Конкурсантам 

з повідомленням про виявлені невідповідності. Конкурсанти, чиї заявки були відхилені на 

цій стадії, матимуть можливість усунути виявлені невідповідності та подати Заявки для 

розгляду на наступних етапах. 

Подані на розгляд Конкурсної комісії Заявки детально вивчаються та оцінюються за 

такими шістьма критеріями: 

 

 

https://t.me/OSBB_OK


№ Критерій оцінювання Максимальна 
оцінка, балів 

1 Формулювання основної ідеї мініпроєкту; обґрунтування обраного 

способу реалізації ідеї і доцільності впровадження мініпроєкту; чіткість 

визначення проблеми, на вирішення якої спрямований мініпроєкт; 

обґрунтованість актуальності мініпроєкту для громади цільового міста. 

10 

2 Креативність підходу до реалізації мініпроєкту: детальний опис артідеї 

(конструктивне / технічне та кольорове рішення, опис матеріалів, які 

перебачено застосовувати тощо), наявність ілюстративного оформлення 

артідеї. Повнота наданих даних щодо локації, де передбачено втілення 

мініпроєкту, включаючи фотографії.  

15 

3 Опис принципової схеми реалізації мініпроєкту; реалістичність плану 

робіт за мініпроєктом; якість аналізу ризиків у процесі підготовки та 

реалізації мініпроєкту та релевантність запропонованих заходів щодо 

пом’якшення наслідків виникнення ризику; якість розробки та 

реалістичність бюджету; врахування гендерної складової при визначенні 

впливу реалізованого мініпроєкту на громаду, врахування питань інклюзії 

та безбар’єрності.  

30 

4 Попередній досвід Конкурсанта (організації): досвід виконання проєктів 

за грантові кошти; досвід упровадження проєктів, релевантних напряму 

цього Конкурсу. Досвід та кваліфікація керівництва організації 

Конкурсанта: керівник, бухгалтер / фінансовий менеджер.  

15 

5 Сталість досягнутих результатів реалізації мініпроєкту після 

завершення грантового фінансування. 

5 

6. Відсоток та обґрунтованість статей витрат бюджету мініпроєкту, які 

співфінансуються Конкурсантом та/ або Партнером (-ами) 

5 

РАЗОМ 80 

Конкурсанти, заявки яких набрали певну кількість балів (кількість таких конкурсантів та 

«прохідний» бал визначається Конкурсною комісією за результатами проведеного 

оцінювання), запрошуються на онлайн-співбесіду для проведення стислої презентації 

проєктної ідеї, надання відповідей на запитання членів Конкурсної комісії щодо Заявки, 

обговорення. Результати онлайн-співбесіди (сьомий критерій) оцінюються 

Конкурсною комісією з максимальною кількістю балів – 20. Таким чином, максимальний 

бал, який може отримати Заявка – 100. 

Конкурсанти, чиї Заявки, які не набрали «прохідний» бал, не запрошуються на  

онлайн-співбесіду. Їхні Заявки повертаються Конкурсантам з виставленими балами за 

критеріями 1-6. Такі Конкурсанти матимуть можливість посилити свої Заявки та подати їх 

для розгляду на наступних етапах. 

Результати кожного етапу Конкурсу оформлюються протоколом засідання Конкурсної 

комісії, який підписується всіма її членами 

 



11. Прикінцеві положення 

Факт участі в Конкурсі означає, що всі учасники погоджуються із правилами, 

встановленими цим Положенням про Конкурс, а також з тим, що вся подана у Заявці 

інформація, імена, прізвища учасників ініціативи, а також фото- і відеоматеріали, 

пов'язані з реалізацією громадської ініціативи, можуть бути використані органом 

місцевого самоврядування та Організатором Конкурсу в інформаційних, рекламних та 

інших матеріалах, спрямованих на популяризацію Конкурсу та ініціативи «Добрі сусіди – 

одна країна».  

  



Додаток А 

Приклади ідей та змісту мініпроєктів, які можуть бути підтримані в рамках 
Конкурсу із розподілом витрат на їх впровадження                       (грантова 

складова / співфінансування) 

Нижче надані приклади змісту мініпроєктів, які можуть бути підтримані в рамках 

Конкурсу. Можливим є подання мініпроєктів із запропонованого переліку, але це не є 

обов’язковою умовою. Кожен учасник може запропонувати будь-який проєкт, який 

відповідатиме загальній концепції конкурсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклади ідей та змісту мініпроєктів для подання на участь у Конкурсі: 

1. Заходи, спрямовані на поліпшення зовнішнього вигляду житлових та 

громадських будівель, у т. ч.: 

 тематичне фарбування фасадів;  

 нанесення муралів на фасади будівель; 

 нанесення графіті на фасади і на стіни приміщень загального користування; 

 оздоблення з використанням тематичних декоративних елементів; 

 реконструкція вхідних груп з урахуванням інклюзивності з інтеграцією авторських 

дизайнерських елементів; 

 облаштування приміщень для зберігання дитячих колясок, велосипедів, самокатів 

та іншого інвентарю з ексклюзивним тематичним дизайном; 

 облаштування будинків дитячої творчості з передбаченням приміщень для 

мистецьких майстер-класів, виставкових залів з артоб’єктами, інсталяціями, а 

також з ділянками фасадів під нанесення тимчасових графіті або крейдових 

дитячих розписів тощо. 

 

2. Заходи, спрямовані на покращення і облаштування прибудинкової території (з 

інтеграцією артоб’єктів та дизайнерських елементів декору, індивідуальних 

дизайнерських рішень), у т. ч.: 

 зон озеленення; 

 прибудинкових паркінгів для авто-, мото- і велотранспорту; 

 запровадження інфраструктурних елементів для маломобільних груп населення, у 

т. ч. пандусів, вказівних знаків, місць для відпочинку, інших засобів для полегшення 

пересування та життя маломобільних груп населення; 

Увага. Деякі з наведених прикладів проєктів потребуватимуть наявності 

/ необхідності розробки проєктно-кошторисної документації, отримання 

дозволів, технічних умов, у т. ч. від власника земельної ділянки / 

майнового комплексу – локації, де буде імплементований мініпроєкт. Для 

таких проєктів Конкурсанту необхідно ретельно описати всі необхідні 

процедури у Заявці, відобразити необхідні витрати у бюджеті проєкту, 

щоб підтвердити реалістичність його реалізації; за необхідності або 

наявності такої можливості власника земельної ділянки / майнового 

комплексу – локації, де буде імплементований мініпроєкт, — включити до 

переліку Партнерів мініпроєкту. 



 встановлення дизайнерських садово-паркових меблів; 

 встановлення сміттєвих баків та облаштування місць викидання сміття (необхідне 

обґрунтування того, на якій підставі дублюється діяльність комунального 

підприємства, усі договори на підтвердження того, що контейнери будуть 

обслуговуватися та висновки, що територія облаштована відповідно до вимог 

ДБН та санітарних вимог); 

 встановлення засобів зовнішнього освітлення (зовнішніх ліхтарів та ламп для 

підсвічування фасадів та інших елементів благоустрою) з декоративними 

дизайнерськими елементами та рішеннями (у тому числі із застосуванням 

фотоелектричних елементів); 

 облаштування місць для зарядки (у тому числі бездротової) телефонів, планшетів, 

зовнішніх акумуляторів (powerbank), а також іншого портативного обладнання і 

засобів комунікації, безкоштовних точок доступу до Wi-Fi; 

 встановлення тимчасових споруд та малих архітектурних форм для дозвілля та 

спорту (навісів, альтанок, пергольних укриттів від сонячних променів – 

сонцезахисту тощо); 

 встановлення декоративних авторських скульптур або мистецьких інсталяцій 

тощо. 

 

3. Заходи, спрямовані на покращення зовнішньої привабливості та функціональності 

дитячих та спортивних майданчиків у громадських місцях загального 

користування: 

 облаштування спортивних майданчиків спортивними снарядами, у т. ч. 

обладнанням для осіб з інвалідністю; 

 облаштування бігових доріжок; 

 облаштування скейт-майданчиків; 

 облаштування веломайданчиків для дітей; 

 облаштування дитячих розважальних майданчиків з відображенням авторської 

стилістики; 

 облаштування дитячих розважальних та спортивних майданчиків, у т. ч. 

обладнанням для дітей з інвалідністю; 

 облаштування майданчиків для вуличних шахів; 

 облаштування майданчиків для настільного тенісу, баскетбольно-футбольно-

волейбольних та тенісних майданчиків тощо. 

 

4. Заходи, спрямовані на покращення і облаштування пішохідних зон, парків, 

рекреаційних зон, скверів (набір заходів з п. 2). 

 

5. Заходи, спрямовані на поліпшення зовнішнього вигляду рухомого складу 

муніципального транспорту, у т. ч. шляхом нанесення різноманітних соціально-

орієнтованих зображень та фотозображень на бічні та торцеві поверхні для 

пожвавлення сприйняття транспортної інфраструктури міст-учасників проєкту.  

 

Нижче наведені приклади мініпроєктів з розподілом видів витрат на їхню реалізацію: такі, 

що можуть бути профінансовані за грантові кошти, і такі, що мають бути здійснені лише 

за рахунок співфінансування. 



Приклад проєкту з нанесення муралів або графіті на фасади будівель 

Може бути реалізовано / придбано за 
рахунок гранту (грантової складової) 

Має обов’язково бути виконано або 
профінансовано Конкурсантом та / або 
Партнером (-ами) 

 послуги дизайнера з розробки 
макета, ескіза та ін. 

 виконання художніх робіт з 
нанесення муралів на фасади 
будівель або нанесення графіті 
на фасади і на стіни приміщень 
загального користування 

 спеціальні матеріали (фарби та 
аерозольні фарби, розчинники 
та ін.) для створення муралу або 
графіті 

 захисна плівка та захисні 
костюми, респіратори, окуляри 
для виконання художніх робіт 

 оплата послуг автопідйомника 
або іншої спеціалізованої 
техніки, оренда будівельних 
риштувань 

 оплата послуг спеціалізованого 
підприємства зі збору та 
утилізації відходів  

 отримання дозволу місцевої 
влади (за необхідності; 
наприклад, такий дозвіл потрібен 
для громадських будівель ); 

 підготовчі роботи, включаючи 
ґрунтування, фарбування 
фасадів, шпаклювання, ремонт 
окремих елементів за потреби та 
ін. 

 

 

Приклад проєкту з реконструкції вхідних груп будівлі з урахуванням 

інклюзивності та інтеграцією авторських дизайнерських елементів 

Може бути реалізовано / придбано за 
рахунок гранту (грантової складової) 

Має обов’язково бути виконано або 
профінансовано Конкурсантом та / або 
Партнером (-ами) 

 послуги фахівців з розробки 
проєкту встановлення пандуса 
або тактильної плитки 

 придбання мобільного або 
розкладного пандуса 

 придбання інклюзивної 
тактильної плитки для 
облаштування стін і підлоги та 
матеріалів 

 оплата послуг спеціалізованого 
підприємства зі збору та 
утилізації відходів  

 усі необхідні підготовчі роботи, 
включаючи прибирання сміття, 
косметичний ремонт під’їзду та 
ін. 

 усі роботи із встановлення 
пандуса або тактильної плитки; 

 отримання дозволу місцевої 
влади (за необхідності; 
наприклад, такий дозвіл потрібен 
для громадських будівель ) 



Приклад проєкту, спрямованого на покращення зовнішньої привабливості та 

функціональності дитячих та спортивних майданчиків 

Може бути реалізовано / придбано за 
рахунок гранту (грантової складової) 

Має обов’язково бути виконано або 
профінансовано Конкурсантом та / або 
Партнером (-ами) 

 послуги фахівців з розробки 
проєкту спортивного 
майданчика, дитячого ігрового 
майданчика або скейт-парку 

 придбання спортивних 
тренажерів та спортивних 
товарів 

 придбання елементів для 
дитячих майданчиків, включаючи 
обладнання для дітей з 
інвалідністю 

 оплата послуг спеціалізованого 
підприємства зі збору та 
утилізації відходів  

 отримання дозволу місцевої 
влади (за необхідності; 
наприклад, такий дозвіл потрібен 
для територій громадського 
відпочинку – парків, скверів та ін.) 

 усі необхідні підготовчі роботи, 
включаючи прибирання сміття, 
вирівнювання території, оренду 
техніки або обладнання 

 придбання піску, гравію та ін. 
матеріалів для благоустрою 

 асфальтування, бетонування та 
ін. 

 усі роботи із встановлення 
спортивного обладнання, що не 
включені до переліку робіт 
постачальника. 

Необхідна наявність договору на 
оплату послуг на обслуговування та 
прибирання майданчика після 
завершення мініпроєкту. 

 

У кожному з цільових міст ініціативи «Добрі сусіди – одна країна» створені і працюють 

робочі групи з креативного перетворення, до складу яких можуть приєднатися всі охочі. 

З ідеями креативного перетворення у різних містах Донецької та Луганської області 

можна ознайомитися на спеціальному сайті http://city-ok.org.ua/.  

Слідкувати за перебігом інформаційної кампанії «Від ОСББ до креативного простору 
твого міста» можна на сторінках у соціальних мережах: Facebook, Instagram, Youtube, 
Telegram та на сайті Інституту місцевого розвитку www.mdi.org.ua. 
 
Отримати допомогу експертів ініціативи «Добрі сусіди – одна країна» у процесі підготовки 
заявки та консультацію щодо змістового наповнення проєктних ідей, а також додаткову 
інформацію можна через регіональних координаторів: 
 
Маріуполь, Покровськ: Вадим Кошманов, тел. +38 (067) 765 00 90, +38 050 471 7297 

або ел. адреса vadimkosh73@gmail.com; 

Попасна: Дмитро Євтушенко, тел. +38 (095) 080 26 77, 096 126 16 17 або 
ел. адреса yevtushenkodima@gmail.com; 
 

http://city-ok.org.ua/
https://www.facebook.com/creative.space.of.your.city/
https://www.instagram.com/creative_space_of_your_city/
https://www.youtube.com/channel/UCgsZt0fNdNz-5YPmxnAeVzA
https://t.me/OSBB_OK
http://www.mdi.org.ua/
mailto:vadimkosh73@gmail.com
mailto:yevtushenkodima@gmail.com


Станиця Луганська: Анатолій Мужиченко, тел. +38 (050) 042 2988 або 

ел. адреса Svitodar1@ukr.net; 

Сватове, Старобільськ: Оксана Очкурова, тел. +38 (050) 638 7628 або 

ел. адреса ochcyrova@gmail.com;  

Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк: Юлія Самойлова, тел. +38 (099) 9 291 164 або 

ел. адреса spriyannya-fond@ukr.net.  

Костянтинівка, Торецьк, Бахмут: Вікторія Скоромець, тел. +38 (099) 476 46 56 або 

ел. адреса skoromec@gmail.com; 

Краматорськ, Слов'янськ: Ася Бикова, тел. +38 (095) 775 0223 або ел. адреса 

bykovaasya@gmail.com. 

  

mailto:Svitodar1@ukr.net
mailto:spriyannya-fond@ukr.net.
mailto:skoromec@gmail.com
mailto:bykovaasya@gmail.com


Додаток B 

Титульний аркуш Заявки на конкурс 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ЗАЯВКА НА ОТРИМАННЯ ГРАНТУ  

В РАМКАХ КОНКУРСУ МІНІПРОЄКТІВ 

____________________________________________________________ 

(назва організації) 

 

 

Розробники: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місто  

2022 

  



І. Загальна інформація 

1.1. Назва мініпроєкту (проєктної ідеї) 

 

1.2 Уповноважена особа від Конкурсанта 

Прізвище та ім’я  

Посада та місце 

роботи 
 

Телефон  

E-mail  

1.3 Географічне охоплення проєкту 

Вкажіть населений пункт та адресу локації, де відбуватиметься 

впровадження мініпроєкту 

 

ІІ. Загальна інформація про бюджет мініпроєкту 

Фінансування проєкту Сума, UAH % від загальної суми 

Загальна вартість мініпроєкту 

всього, у тому числі: 
 100% 

● запит на грантове 

фінансування в рамках 

Конкурсу 

  

● співфінансування за 

рахунок коштів місцевих 

бюджетів 

  

● внесок партнерських 

організацій 
  

● власний внесок 

Конкурсанта 
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ІІІ. Резюме проєкту 

3.1 Резюме – стисло про зміст Заявки (до 2000 знаків): основна ідея, 

актуальність, креативний підхід, терміни впровадження, підтвердження 

досвіду, сталість, наявність співфінансування (якщо є) 
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IV. Проєктна пропозиція 

4.1. Проблеми, на вирішення яких спрямовано мініпроєкт 

Поясніть, важливість цього мініпроєкту, чому він потрібен та хто потребує 

його результатів? Наскільки громада потребує цього мініпроєкту? Чому 

громада не може вирішити цю проблему самостійно? (до 2000 знаків) 

 

4.2 Основна ідея мініпроєкту 

Опишіть мету та конкретні цілі реалізації мініпроєкту, обґрунтуйте 

доцільність його впровадження. Поясніть креативність підходу до реалізації 

мініпроєкту (до 4000 знаків). Пояснить, як у проєкті враховані вимоги щодо 

інклюзії і безбар’єрності. Можна давати посилання на додатки з 

ілюстративним оформленням, якщо такі є. 

 

 

4.3 Опис принципової схеми реалізації мініпроєкту 

Опишіть, як мініпроєкт планується впроваджуватися, що та в які терміни 

необхідно виконати, хто буде виконувати, на яких умовах, якщо це відомо. 

Обґрунтуйте складові витратних статей бюджету (з розподілом витрат на 

такі, що можуть бути профінансовані за грантові кошти, та такі, що мають 

бути здійснені лише за рахунок співфінансування). Чи потребує реалізація 

мініпроєкту наявності / необхідності розробки проєктно-кошторисної 

документації, отримання дозволів, технічних умов, у т. ч. від власника 

земельної ділянки / майнового комплексу – локації, де буде імплементований 

мініпроєкт? Якщо так, яким чином та в які терміни все це планується 

виконати? Опишіть можливі ризики у процесі підготовки та реалізації 

мініпроєкту та заходи щодо пом’якшення наслідків виникнення ризиків. 

Опишіть безпосередніх учасників реалізації мініпроєкту та залучення 

громадськості до результатів його реалізації (до 4000 знаків). 

 

4.4 Партнери із впровадження проєкту 

Вкажіть, чи маєте партнерів для впровадження мініпроєкту, та обґрунтуйте 

їхнє залучення, якщо вони є (до 1000 знаків). 
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4.5 Сталість досягнутих результатів реалізації мініпроєкту 

Вкажіть, яким чином відбуватиметься використання створених результатів 

вашого мініпроєкту після завершення грантового фінансування (до 500 знаків). 

 

4.6. Cпівфінансування 

Вкажіть, на які види витрат передбачається співфінансування процесу 

реалізації мініпроєкту (монетарне/немонетарне)? Ким забезпечуватиметься? 

(до 1500 знаків) 

 

4.7. Інша важлива інформація про мініпроєкт 

Додайте додаткову інформацію про мініпроєкт, якщо така є (до 1000 знаків). 

 

 

V. Інформація про Організацію-конкурсанта та релевантний досвід 

5.1 Найменування   

5.2 Дата реєстрації   

5.3 Код ЄДРПОУ  

5.4 Код неприбутковості організації  

5.5 Адреса реєстрації  

5.6 Фактична адреса  

5.7 Телефон   

5.8 E-mail   

5.9 Вебсайт/ сторінка у 
соцмережах 

 

5.10 П. І. Б. керівника  

5.11 Посада керівника (як вказано у 
Витязі з ЄДР) 

 

5.12 Телефон керівника  

5.13 E-mail керівника  
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5.14 Інформація щодо банківського 
рахунку організації-заявника (у 
форматі IBAN) 

 

5.15. Головна мета діяльності Організації  

Стисло зі Статуту (до 300 знаків). 

 

5.16. Стислий опис діяльності за три останні роки, опис досвіду реалізації 

впровадження проєктів, релевантних напряму цього Конкурсу (до 2000 знаків). 

 

5.17 Інформація про керівництво Організації-конкурсанта 

Необхідно надати інформацію про кваліфікацію та досвід керівника Організації 

(досвід реалізації проєктів, релевантних напряму цього Конкурсу, досвід 

управління проєктами в рамках грантових програм, освіта); бухгалтера / 

фінансового менеджера (досвід у веденні бухгалтерського обліку та 

підготовки фінансової звітності у проєктах, що реалізуються за рахунок 

грантових програм; досвід у веденні бухгалтерського обліку та формуванні 

звітності Організації; освіта) — до 2000 знаків. 

 

 

VI. Бюджет 

У цьому розділі необхідно описати всі кошти, які будуть залучені для реалізації 

мініпроєкту, і зазначити джерело їхнього отримання.  

 

6.1. Загальний бюджет мініпроєкту 

№ Захід Стаття 

витрат 

Сума витрат Джерела фінансування (грн) 

Грант Власний 

внесок 

Партнери 

1. Захід 1      

…       

Разом      

2. Захід 2      

…       

Разом      

…       
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…       

Разом за мініпроєктом    

 

6.2. Кошторис витрат на реалізацію мініпроєкту за статтями видатків 

№ Статті видатків Загальна сума (грн) 

1 Оплата матеріалів, у т. ч. 

1.1. 

1.2. 

 

2 Оплата послуг / робіт залучених підрядників, у 

т. ч. 

2.1 

2.2. 

 

3 Придбання / оренда обладнання, устаткування, у 

т. ч. 

3.1. 

3.2. 

 

… …..  

 Інші витрати, у т. ч. банківські послуги  

Витрати разом  

 

VI. Перелік документів, які необхідно додати до Заявки (від Конкурсанта — від 

Партнера (-ів) додавати не потрібно). 

Подати заповнену заявку необхідно з копіями таких документів:  

 чинних реєстраційних документів Конкурсанта (свідоцтва про державну 

реєстрацію, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, датовану не раніше ніж 01.12.2021 року);  

 Статуту Конкурсанта; 

 рішення ДФС про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій з 

ознакою неприбутковості; 

 фінансового звіту за попередній звітний рік з відміткою ДПІ про його прийняття. 
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Додаток С 

Супровідний лист (форма) 

 

Офіційний бланк організації 

 

Дата________________ 
 

Шановний п. Тормосов! 

Ми, що нижче підписалися, подаємо Заявку з необхідними додатками на Конкурс 

мініпроєктів, який проводиться ВБО «Інститут місцевого розвитку» (далі — ІМР) в рамках 

ініціативи «Добрі сусіди – одна країна».  

Цим заявляємо, що приймаємо всі умови Конкурсу, які містяться у Положенні про Конкурс 

мініпроєктів.  

Цим засвідчуємо, що вся інформація, яка міститься у Заявці та додатках, відповідає 

дійсності, і приймаємо умови, відповідно до яких наявність будь-якої інформації, що не 

відповідає дійсності, може призвести до дискваліфікації учасника. 

Ми розуміємо, що ІМР не зобов’язаний підтримати саме нашу Заявку, якщо Конкурсна 

комісія обере інших переможців, та звільняємо ІМР від будь-яких претензій, від 

відповідальності, збитків та витрат, які пов’язані з участю нашої організації у Конкурсі. 

 

З повагою  

Підпис уповноваженої особи (прізвище повністю та ініціали): 

Посада: 

Назва організації: 

Адреса: 

 


