
 

1 
 

ВАОМС «Асоціація міст України» 

Проект «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в 

Україні» (ПУЛЬС) за підтримки USAID 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом № 4-з/2018 від 23.01.2018 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про Всеукраїнський конкурс серед громад-членів Асоціації міст України 

«Міста, дружні до дитини» 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Всеукраїнський конкурс серед громад-членів Асоціації міст 

України «Міста, дружні до дитини» (далі – Конкурс) проводиться з метою 

збору кращих ідей та існуючих практик створення середовищ, дружніх до 

дитини, впровадження кращого досвіду врядування, що враховує бажання 

дітей та зручні умови їх життя (особливо дітей, які потребують інклюзивної 

освіти, мають проблеми з обмеженням у пересуванні та прагнуть мати 

безбарʼєрний життєвий простір); поширення кращих ідей та практик серед 

громад України як таких, що рекомендовані та можуть бути впроваджені на 

локальному рівні. 

1.2.  Конкурс проводиться серед органів місцевого самоврядування, які 

є членами Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України» (далі – АМУ) або тими, які офіційно заявили про 

намір вступити до АМУ, та заснованих ними закладів освіти. 

1.3. Учасниками конкурсу можуть бути: 

- міські, селищні та сільські ради, уповноважені ними органи; 

- заклади освіти, засновані міськими, селищними та сільськими радами, 

органи учнівського самоврядування закладів освіти міст, селищ та сіл. 

1.4. Конкурс триває протягом таких етапів: 

- Подання до регіональних відділень АМУ заявок на участь у Конкурсі – 

до 20 лютого 2018 року; 

- Зведення та подання матеріалів регіональними відділеннями до АМУ 

секретарю Конкурсу – до 23 лютого 2018 року; 

- Проведення конкурсної оцінки та оприлюднення результатів – до 12 

березня 2018 року; 

- Підготовка, друк видання за результатами Конкурсу – до 30 березня 

2018 року; 

- 2-денне навчання за рахунок організаторів (навчання, проживання в 

готелі, харчування) переможців та відібраних комісією учасників Конкурсу 

(15-20 осіб) у м. Києві – 26-27 квітня 2018 року. Під час навчання учасники 
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ознайомляться з європейським досвідом створення «Міст, дружніх до 

дитини», а також досвідом переможців Конкурсу; 

- вивчення кращого досвіду представниками органів місцевого 

самоврядування у рамках проекту «Маршрути успіху» – травень-червень 

2018 року; 

- Поширення серед громад України видання (розсилка, публікація на 

сайті тощо) – протягом 2018 року. 

1.3. Мова Конкурсу українська. 

 

ІІ. Умови участі у Конкурсі 

2.1. Конкурс відбувається у двох номінаціях: 

«Краща практика дружнього до дитини міста (селища, села)» 

«Краща ідея дружнього до дитини міста (селища, села)» 

2.1. У кожній номінації визначається І, ІІ та ІІІ місця. 

2.2. Конкурс проводиться на Всеукраїнському рівні. Від 1 

адміністративно-територіальної одиниці може бути поданий лише один 

проект в одній номінації. Якщо від 1 адміністративно-територіальної одиниці 

надходить в одній номінації два і більше проектів конкурсна комісія 

розглядає той проект, що надійшов до організаторів раніше. 

Матеріали, подані на Конкурс пізніше зазначеного терміну, не 

розглядаються. 

2.3. На Конкурс подаються матеріали (заявка + проект) лише в 

електронному вигляді, відповідно до вимог, що додаються. Матеріали, що не 

відповідатимуть зазначеним вимогам, до розгляду не приймаються і не 

повертаються їх авторам. 

2.4. Матеріали надсилаються на електронну адресу регіонального 

відділення АМУ залежно від географії учасників. Регіональне відділення 

подає узагальнені матеріали секретарю Конкурсної комісії. 
Назва регіонального відділення Адреса ел. Пошти 

Вінницьке РВ АМУ vrvamu@gmail.com 

Волинське РВ АМУ volamu@ukr.net 

Дніпропетровське РВ АМУ aucdnepr@ua.fm 

Донецьке РВ АМУ donauc@ukr.net 

Житомирське РВ АМУ auc-zt@meta.ua 

Закарпатське РВ АМУ zrv_amu@ukr.net 

Запорізьке РВ АМУ agu@commit.zp.ua 

Івано-Франківське РВ АМУ If.rv.amu@gmail.com 

Київське РВ АМУ kievregionamu@gmail.com 

Кіровоградське РВ АМУ kramu@ukr.net 

Луганське РВ АМУ boyko.amu@gmail.com 

ЛьвівськеРВ АМУ lvivrbauc@gmail.com 

mailto:auc-zt@meta.ua
mailto:zrv_amu@ukr.net
mailto:agu@commit.zp.ua
mailto:If.rv.amu@gmail
mailto:boyko.amu@gmail
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Миколаївське РВ АМУ mrvamu1@gmail.com 

Одеське РВ АМУ aucodessa@ukr.net 

Полтавське РВ АМУ prvamupoltava@ukr.net 

Рівненське РВ АМУ rrvamu@mail.rv.ua 

Сумське РВ АМУ sumyauc@sm.ukrtel.net 

Тернопільське РВ АМУ trvamu@gmail.com 

Харківське РВ АМУ auc@citynet.kharkov.ua 

Херсонське РВ АМУ khersonrvamu@gmail.com 

Хмельницьке РВ АМУ khmelamu@i.ua 

Черкаське РВ АМУ rv_amu_cherkasy@ukr.net 

Чернівецьке РВ АМУ uacityes@gmail.com 

Чернігівське РВ АМУ chrvamu@ukr.net 

 

ІІІ. Комісія з проведення оцінювання проектів Конкурсу 

3.1. Комісія з проведення оцінювання проектів Конкурсу (далі – Комісія) 

створюється з метою визначення переможців та призерів у двох номінаціях. 

3.2. Комісія складається з голови та членів. Комісію очолює директор 

Проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» 

(ПУЛЬС). До складу Комісії входять Виконавчий директор АМУ, директор 

Аналітичного центру АМУ, директор Центрального Офісу впровадження 

децентралізаційної реформи, директор Центру професійного розвитку та 

комунікацій, аналітик із питань соціального захисту, аналітик з питань освіти 

(секретар Комісії), аналітик з питань місцевого економічного розвитку. 

3.3. Голова та члени Комісії заповнюють оціночні листи, завіряють їх 

своїм підписом та здають до 7 березня 2018 року секретарю, який оформляє 

загальний протокол Конкурсу за своїм підписом та підписом Голови Комісії. 

Виконавчий директор АМУ затверджує протокол Конкурсу. 

3.4. Результати Конкурсу оприлюднюються на сайті АМУ 

http://www.auc.org.ua/ у термін не пізніше 12 березня 2018 року. 

3.5. Комісія залишає за собою право відзначити учасників за окремі 

оригінальні ідеї/проекти, а також, окрім переможців та призерів, відібрати 

учасників 2-денного навчання. 

3.6. Комісія не рецензує та не повертає матеріали учасникам Конкурсу, а 

також залишає за собою право редагувати подані проекти без зміни їх змісту 

з метою друку та поширення серед громад України. 

 

ІV. Критерії оцінювання проектів 

4.1. Всі надіслані на Конкурс проекти оцінюються відповідно до 

критеріїв: 

У номінації «Краща ідея дружнього до дитини міста (селища, села)» 

mailto:mrvamu1@gmail.com
mailto:prvamupoltava@ukr.net
mailto:admin@rv-amu.gov.te.ua
mailto:auc@citynet.kharkov.ua
mailto:khmelamu@i.ua
mailto:rv_amu_cherkasy@ukr.net
mailto:uacityes@gmail.com
http://www.auc.org.ua/
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Змістовність опису діяльності у рамках проекту (5 балів): опис 

здійснено логічно та змістовно умотивовано – 5 балів; опис містить незначні 

неузгодженості, але в цілому розкриває зміст проекту, етапи його реалізації – 

4-3 бали; опис містить основні напрями реалізації проекту, однак не 

розкриває їх суті – 2 бали; опис містить значні неузгодженості – 1-0 балів; 

Ресурсне забезпечення проекту (5 балів): є залучення фінансування поза 

місцевим бюджетом, наявні партнери, громада братиме участь у його 

реалізації – 5-4 бали; є альтернативне співфінансування, передбачено 

співпрацю з партнерами – 3-2 бали; відсутнє альтернативне фінансування, 

роль партнерів і громади незначна – 2-0 балів; 

Довготривалість результатів (5 балів): результати будуть 

довготривалими для громади – 5-4 бали; результати з реалізації проекту для 

громади розраховані на 3-5 років – 3-2 бали; результати будуть 

короткотривалими – 1-0 балів. 

Якість мовного, стилістичного та технічного оформлення проекту, 

наявність додатків (5 балів): проект оформлено відповідно до вимог, 

грамотно, технічно вправно, додатки відповідають його змістовому 

наповненню – 5-4 бали; проект містить незначні стилістичні огріхи, технічні 

помилки, додатки відповідають змістовому наповненню частково – 3-2 бали; 

проект оформлений зі значними стилістичними та технічними помилками, 

додатки відсутні або не відповідають змісту проекту – 1-0 балів. 

У номінації «Краща практика дружнього до дитини міста (селища, 

села)» 

Змістовність опису діяльності у рамках проекту (5 балів): опис 

здійснено логічно та змістовно умотивовано – 5 балів; опис містить незначні 

неузгодженості, але в цілому розкриває зміст проекту – 4 бали; опис містить 

основні напрями реалізації проекту, однак не розкриває їх суті – 3 бали; опис 

містить значні неузгодженості – 2-0 балів; 

Ресурсне забезпечення проекту (5 балів): є залучення фінансування поза 

місцевим бюджетом, наявні партнери, громада бере участь у його реалізації – 

5-4 бали; є альтернативне співфінансування, передбачено співпрацю з 

партнерами і громадою – 3-2 бали; відсутнє альтернативне фінансування, 

роль партнерів і громади незначна – 2-0 балів; 

Довготривалість результатів (5 балів): результати є довготривалими 

для громади – 5-4 бали; результати з реалізації проекту для громади 

розраховані на 3-5 років – 3-2 бали; результати є короткотривалими – 1-0 

балів. 

Якість мовного, стилістичного та технічного оформлення проекту, 

наявність додатків (5 бали): проект оформлено відповідно до вимог, 

грамотно, технічно вправно, додатки відповідають його змістовому 

наповненню – 5-4 бали; проект містить незначні стилістичні огріхи, технічні 

помилки, додатки відповідають змістовому наповненню частково – 3-2 бали; 
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проект оформлений зі значними стилістичними та технічними помилками, 

додатки відсутні або не відповідають змісту проекту – 1-0 балів. 

4.2. Набрані проектами бали за кожним критерієм оцінювання 

додаються. Місця переможців та призерів визначаються за більшою 

кількістю балів окремо у кожній номінації. 

4.3. При однакові кількості набраних балів двома проектами право 

визначити переможця належить голові Комісії. 

4.4. Рішення Комісії є остаточними та не підлягає оскарженню. 

 

V. Нагородження учасників Конкурсу 

5.1. За підсумками Конкурсу буде видана збірка кращих практик, куди 

увійдуть матеріали переможців Конкурсу та відібрані Комісією матеріали 

інших учасників. Видання буде поширено серед громад-членів АМУ 

протягом року, а також розміщено в електронній версії на сайті АМУ. 

5.2. Переможці та призери у кожній із номінацій отримують дипломи 

Асоціації міст України та авторські примірники видання. 

5.3. Переможці, призери та відібрані Комісією учасники Конкурсу 

будуть запрошені до Києва на 2-денне навчання за рахунок організаторів, що 

передбачатиме безкоштовне навчання відібраними АМУ тренерами, 

харчування та проживання у 2-місних номерах готелю (неповнолітні особи 

знаходяться у супроводі дорослого керівника, проїзд оплачується самостійно 

учасником). Запрошення на навчання буде надіслано на електронну адресу, 

вказану у заявці до проекту. За умови відмови взяти участь у навчанні або не 

підтвердження до вказаної у запрошенні дати АМУ на навчання буде 

запрошено іншого учасника. 

5.4. Переможці та призери будуть нагороджені під час зазначеного у 

п. 5.3. заходу. 

 

VІ. Заключні положення 

6.1. Організатори Конкурсу залишають за собою право 

розповсюджувати інформацію про Конкурс, його учасників, а також 

матеріали проектів на сайті АМУ та серед громад України. 

6.2. За результатами Конкурсу міста, в яких реалізовано цікаві проекти, 

можуть бути визначені АМУ як такі, чий досвід будуть вивчати 

представники громад України у рамках програми навчальних візитів 

«Маршрути успіху». 

_____________ 
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Додаток до Положення про 

Всеукраїнський конкурс серед громад-

членів Асоціації міст України «Міста, 

дружні до дитини» 

 

Вимоги до матеріалів Конкурсу 

 

1. Матеріали містять заявку на Конкурс та сам проект (із додатками).  

2. Друкуються у програмі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 

розмір 14, інтервал 1,0. Орієнтація сторінки книжна, відступи: зверху, 

знизу – 2 см, ліворуч – 3 см, праворуч – 1 см. 

3. Додатки до проекту не є обовʼязковими. Однак вітаються фотографії, 

схеми, малюнки, діаграми, що можуть унаочнити проект. 

4. Всі розділи заявки мають бути заповнені. 

5. Обсяг проекту не повинен перевищувати 3 друкованих сторінок. За 

основу береться алгоритм, що додається. 

 

Зразок 

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнському конкурсі серед громад-членів Асоціації міст 

України «Міста, дружні до дитини» 

Місто (селище, село) / область  

Рада (організація) / заклад  

П. І. П. (повністю) керівника ради 

(організації) / закладу 

 

П. І. П. (повністю) автора 

(представника авторського 

колективу) проекту (контактна особа, 

для авторського колективу дітей – 

керівник) 

 

Посада  

Електронна адреса  

Контактний телефон (мобільний та 

стаціонарний, не 

оприлюднюватиметься) 

 

Номінація  

Назва проекту  

Підкреслити необхідне Діюча практика / проект, що триває 

Авторський колектив проекту
1
 (П.І.П. 

повністю з посадами) 

 

                                                           
1
 Заповнюється, якщо проект розроблений не 1 особою, а має декілька розробників. 
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Алгоритм для підготовки та змістового наповнення проекту з номінації 

«Краща ідея дружнього до дитини міста (селища, села)» 

Описання проекту: 

1. Резюме (короткий опис – 1-2 речення) 

2. Передумови (опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект, з 

вказанням цільової аудиторії)  

3. Виклад кроків із реалізації проекту (опис діяльності для вирішення 

проблеми, в чому полягає новаційність, які рішення мають прийняти 

ОМС, яких необхідно залучити партнерів) 

4. Бюджет (бюджет практики/проекту, джерела фінансування: місцевий 

бюджет, грант тощо) 

5. Очікувані результати (чого буде досягнуто завдяки впровадженню 

практики, який вплив на цільову аудиторію, значення для громади)  

6. Інша важлива інформація про ідею (якщо є)  

 

Алгоритм для підготовки та змістового наповнення проекту з номінації 

«Краща практика дружнього до дитини міста (селища, села)» 

 

Описання практики: 

1. Резюме (короткий опис – 1-2 речення) 

2. Передумови (опис проблеми, на вирішення якої спрямована практика, з 

вказанням цільової аудиторії)  

3. Практика (опис діяльності для вирішення проблеми, в чому полягає 

новаційність, чи приймалися рішення ОМС,  чи залучалися партнери) 

4. Бюджет (бюджет практики/проекту, джерела фінансування: місцевий 

бюджет, грант тощо) 

5. Результати (чого досягнуто завдяки впровадженню практики, які 

результати очікуються після завершення проекту, який вплив на 

цільову аудиторію, значення для громади)  

6. Інша важлива інформація про практику (якщо є)  

_______________________________ 


