
«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Наказом  Виконавчого директора Асоціації міст 

України № 4/2018 від 27 лютого 2018 року 

 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про Конкурс для пілотних міст проекту на фінансування короткострокових 

ініціатив (проектних заявок) 

ВАОМС «Асоціація міст України» (далі - АМУ) в рамках проекту 

«Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні» 

(далі – Проект 58/КС) розпочинає прийом проектних заявок від пілотних міст Проекту 

58/КС на фінансування короткострокових ініціатив, що сприятимуть реалізації заходів 

передбачених в Планах підвищення ефективності діяльності в сферах освіти, охорони 

здоров’я, соціальному захисті, місцевому економічному розвитку, фінансів. 

1. Мета, завдання, заходи 

1.1. Головною метою Конкурсу є фінансування ініціатив, що сприятимуть 

пілотним містам Проекту 58/КС,  учасники яких брали участь в засіданнях робочих 

груп з підвищення ефективності в сферах освіти, охорони здоров’я, соціальному 

захисті, місцевому економічному розвитку та фінансів,  шляхом  співпраці органів 

місцевого самоврядування з неурядовими організаціями реалізувати основні заходи 

передбачені  в Планах підвищення ефективності діяльності за відповідним напрямком, 

що були підготовленні в рамках проекту. 

1.2. Пілотні міста проекту: 

- в сфері освіти: Біла Церква (Київська обл.); Бровари (Київська обл.); Дніпро; 

Житомир; Кам’янець-Подільський (Хмельницька обл.); Львів; Миколаїв; 

Тернопіль; Херсон; Чернівці. 

- в сфері охорони здоров’я: Вінниця; Вознесенськ (Миколаївська обл.); Івано-

Франківськ; Луцьк; Первомайськ (Миколаївська обл.); Рівне; Хмельницький; 

Кривий Ріг; Черкаси. 

- в сфері соціального захисту населення: Бориспіль (Київська обл.); Запоріжжя; 

Кропивницький; Коростень (Житомирська обл.); Маріуполь (Донецька обл.); 

Мелітополь (Запорізька обл.); Миргород (Полтавська обл.); Одеса; Павлоград 

(Дніпропетровська обл.); Первомайськ (Миколаївська обл.); Сєвєродонецьк 

(Луганська обл.); Умань (Черкаська обл.); Чугуїв (Харківська обл.); 

Южноукраїнськ (Миколаївська обл.). 

- в сфері місцевого економічного розвитку: Апостолове (Дніпропетровська обл.);  

Біла Церква (Київська обл.); Білгород-Дністровський (Одеська обл.); Вознесенськ 

(Миколаївська обл.); Володимир-Волинський (Волинська обл.); Гола Пристань 

(Херсонська обл.); Канів (Черкаська обл.); Каховка (Херсонська обл.); Кам’янець-

Подільський (Хмельницька обл.); Коростень (Житомирська обл.); Ладижин 

(Вінницька обл.); Миргород (Полтавська обл.); Ніжин (Чернігівська обл.); Самбір 

(Львівська обл.); Сатанів (Хмельницька обл.); Сторожинець (Чернівецька обл.);  

Олександрія (Кіровоградська обл.); Шепетівка (Хмельницька обл.); Славутич 



(Київська обл.); Шумськ (Тернопільська обл.); Чугуїв (Харківська обл.); Яремче 

(Івано-Франківська обл.). 

- в сфері місцевих фінансів:  Балта (Одеська обл.); Вінниця; Заводське 

(Тернопільська обл.); Житомир; Івано-Франківськ; Коломия (Івано-Франківська 

обл.); Конотоп (Сумська обл.); Луцьк; Мелітополь (Запорізька обл.); Новгород-

Сіверський (Чернігівська обл.); Павлоград (Дніпропетровська обл.); Прилуки 

(Чернігівська обл.); Рівне; Тернопіль; Трускавець (Львівська обл.); Херсон; 

Ходорів (Львівська обл.); Черкаси; Чернівці; Чернігів. 

1.3. Ініціативи, яким надаватиметься фінансова підтримка, мають сприяти 

реалізації заходів передбачених в Планах підвищення ефективності та мати на меті, 

відповідно до напрямку за яким працювали: 

-  покращити якість, доступність послуг в сферах освіти, охорони здоров’я та 

соціальному захисті населення;  

- сприяти підтримці органами місцевого самоврядування розвитку малого та 

середнього підприємництва та створення сприятливих умов для залучення 

інвестицій;  

-  покращення діяльності в сфері місцевих фінансів. 

1.4.Діяльність в рамках реалізації ініціативи може включати: організацію та 

проведення тренінгів, навчальних заходів, круглих столів, інформаційних компаній, 

розробку навчальних програм, надання консультативної підтримки, підготовку 

аналітичних документів, інформаційних матеріалів. 

1.5.Не фінансуються ініціативи, що включають проведення лише одного заходу 

(конференцій, форуму чи семінару), проведення акцій протесту, політичних, 

релігійних акцій та заходів, що завдають шкоду навколишньому середовищу. 

1.6.Максимальний строк реалізації ініціатив:  3 місяці ( з квітня по червень 2018 

року). 

Бюджет однієї ініціативи від 100 000 грн. до 320 000 грн. 

В рамках Проекту 58/КС буде профінансовано 10 ініціатив. 

По завершенню реалізації проекту Заявникам потрібно подати аудиторський 

висновок щодо ефективності використання коштів. 

 

2. Вимоги до Заявників 

2.1.Для участі у Конкурсі слід заповнити Форму проектної заявки (Додаток 1) та  

листи про підтримку від зазначених партнерів, які братимуть участь в реалізації 

проекту та надіслати скановану версію документів на адресу: mini-

grant58ks@auc.org.ua 

2.2.До запиту на отримання фінансування ініціативи обов’язково необхідно 

додати лист про підтримку від міської ради за підписом міського голови або 

виконуючого обов’язки міського голови. Лист має містити інформацію про важливість 

та актуальність запропонованої ініціативи для міста та засвідчувати підтримку 

Заявника. 

2.3.Ініціатива має реалізовуватись у співпраці міської ради та неурядової 

організації.  

2.4.Організація-заявник повинна бути зареєстрована не пізніше 01.01.2018 року, 

не підтримуються Запити будь-яких релігійних та політичних організацій. 

 

 

3. Кінцевий термін подання проектної заявки 
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3.1. Проектна  заявка та  листи про підтримку від зазначених партнерів, які 

братимуть участь в реалізації приймаються  на електронну адресу: mini-

grant58ks@auc.org.ua до 20 березня 2018 року включно. 

Контактна особа в АМУ: Наталя Бескупська. 

3.2. Проектна заявка має бути підписана уповноваженою особою Заявника, 

скріплена печаткою (за наявності) та надіслана на вказану електронну пошту. 

3.3.Запитання в письмовій формі приймаються на електронну адресу: 

n_beskupska@auc.ua (Наталя Бескупська, експерт проекту). 

4. Про фінансування 

4.1. Проект 58/КС  надаватиме фінансування для реалізації ініціатив в сумі від 

100 000 до 320 000 грн. 

4.2.Кошти для реалізації ініціатив перераховуватимуться на рахунок юридичної 

особи вказаної в проектній заявці, як Заявник. 

4.3.Неурядові організації, зазначені в проектній заявці як Заявник, повинні мати 

код неприбутковості, який дозволяє їм отримувати кошти як цільове фінансування, а 

не благодійну чи безповоротну допомогу фінансову допомогу. 

4.5.Фінансування має відповідати таким основним принципам: 

- воно є важливим та необхідним для виконання заходів в рамках реалізації 

ініціативи, а також відповідає плану робіт в рамках реалізації ініціативи. 

4.6.Обсяг фінансування, зазначений в проектній заявці, є обґрунтовано 

необхідними та доречними з точки зору ефективного та результативного використання 

ресурсів; 

- всі видатки належним чином обґрунтовані та можуть бути документально 

підтвердженні. 

4.7.До дозволених витрат для реалізації ініціатив належать: 

- оплата виконання робіт або надання послуг короткострокових експертів та 

консультантів (за цивільно-правовими угодами та договорами про надання послуг); 

- плата за оренду  приміщень для проведення заходів, харчування та інші 

послуги, що стосуються заходів, передбачених ініціативою; 

- вартість витратних матеріалів та канцтоварів; 

- витрати на макетування, тиражування матеріалів; 

- витрати на проведення аудиту. 

5. Конкурсна Комісія 

5.1.Для оцінки ініціатив Наказом виконавчого директора АМУ створюється 

Конкурсна Комісія, яка складається з представників АМУ, проекту 58/КС та 

затверджується Секретар Комісії. 

5.2.Секретар Комісії не включається до складу Комісії та не має права голосу при 

виборі переможців. Секретар Комісії виконує виключно адміністративні функції щодо 

підготовки та проведення Конкурсу. 

5.3.Загальна кількість членів Комісії не перевищує 5 осіб. Засідання комісії 

вважається правомочним у випадку присутності не менше 50% від складу Комісії. 

6. Критерії оціни пропозицій 

6.1.Обов’язковим критерієм оцінки кожної ініціативи є наявність чітко 

визначеної мети, що  сприяє пілотним містам Проекту 58/КС в  реалізації заходів 

передбачених в Планами підвищення ефективності діяльності  в сферах освіти, 

охорони здоров’я, соціальному захисті, місцевому економічному розвитку, фінансів. 

6.2.Проектні заявки, що не відповідають умовам Конкурсу (вимогам до заявників 

та партнерів, видів діяльності, витрат тощо) розглядатися не будуть. 
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6.3. Основними критеріями оцінок проектних заявок на отримання міні-грантів 

будуть: 

- актуальність та обґрунтування ініціативи для міста - 100 балів; 

- спроможність заявника та партнерів ініціативи успішно виконати заплановану 

діяльність  - 50 балів; 

- наявність реалістичних, логічних та чітко визначених результатів ініціативи, 

що відповідають меті ініціативи - 25 балів; 

- наявність чіткого, логічно викладеного, доцільного, реалістичного плану 

заходів для реалізації ініціативи – 100 балів; 

- наявність чітко викладеного, обґрунтованого, реалістичного бюджету та його 

відповідність плану заходів – 100 балів; 

- наявність реалістичного  плану моніторингу реалізації ініціативи та оцінки її 

результатів (очікувані результати) – 50 балів; 

- інноваційність, оригінальність ініціативи – 50 балів; 

- сталість результатів реалізації ініціативи після закінчення періоду 

фінансування. Можливість застосування результатів проекту в подальшій діяльності – 

25 балів. 

6.4.За рішенням Комісії з відбору проектних заявок, у разі отримання заявниками 

однакової кількості балів під час оцінки заявок, перевага може надаватись ініціативам, 

що охоплюють більшу кількість людей, які отримують користь від реалізації 

ініціативи порівняно з іншими ініціативами. 

6.5. Про перемогу у Конкурсі Заявники будуть повідомлені до 23 березня 2018 

року.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


