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Передумови
В Енергодарі працює ВП Запорізька ТЕС ПАТ 

«ДТЕК Дніпроенерго». У 2010 році місто приєдна-
лося до Декларації соціального партнерства ТОВ 
ДТЕК, що має на меті забезпечення сталого роз-
витку громади у сферах освіти, охорони здоров’я, 
енергоефективності, соціальної інфраструктури, 
культури і спорту.

Протягом 2011-2012 років компанія ДТЕК в 
рамках щорічних планів корпоративної соціаль-
ної відповідальності залучила, у розвиток міста 

відповідно, 227 тис. грн. та 1200 тис. грн. соці-
альних інвестицій.

Надалі стало очевидно, що у співпраці міста 
з компанією ДТЕК час переходити від підтримки 
окремих проектів до системної цілеспрямованої 
діяльності, спрямованої на поліпшення міського 
середовища, підвищення рівня культури життя, 
соціальних стандартів. Тому наступним етапом 
стала розроблена спільними зусиллями Стратегія 
соціального партнерства ТОВ ДТЕК та територі-
альної громади міста Енергодара, яка передба-
чає реалізацію 15 проектів. 

 Нововведення
Одним з таких проектів є щорічний Конкурс 

міні-грантів для громадських організацій та іні-
ціативних груп громадян «Місто своїми руками», 
який у 2013 році відбувся вперше. Організато-
ром виступила Енергодарська міська рада, ад-
міністратором – Спілка Громадських Організацій 
«Фундація Локальних Ініціатив Донеччини» (СГО 
«ФЛІД») за фінансової підтримки ТОВ ДТЕК. 

Головна мета Конкурсу - сприяння розвитку 
громадської активності та ініціатив, спрямованих 
на поліпшення міського середовища, учасники 
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– громадські організації та ініціативні групи меш-
канців міста, фонд - 96,0 тис. грн. Обов’язковою 
умовою для всіх учасників є власний внесок в 
обсязі не менше 10% від запитуваної суми, який 
може бути представлений як нефінансовими ре-
сурсами, так і вкладом з інших джерел. 

З восьми поданих заявок конкурсна комісія 
визначила шість переможців, які отримали міні-
гранти. Ці проекти передбачали облаштування 
та ремонт дитячих майданчиків, реконструкцію 
футбольного поля та благоустрій прибудинкової 
території.

Результати
В результаті реалізації проектів, які здобули 

перемогу у Конкурсі, у місті з’явилися три нові 
дитячі майданчики, ще два були відремонтовані. 
Також був реконструйований футбольний май-
данчик та облаштована прибудинкова територія 
одного будинку. Більше 200 жителів Енергодара 

взяли участь у 40 суботниках, на яких виконува-
лись роботи в рамках проектів. 

Додатково до грантових коштів у реалізацію 
міні-проектів було залучено 137,2 тис. грн. 

У 2014 році Фонд Конкурсу «Місто своїми ру-
ками» складає 192 тис. грн., а серед пріоритетів, 
зокрема, визначено впровадження енергоефек-
тивних технології у сфері ЖКГ.  
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