
 
 

 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

від 26.10.2018  № 7/60-3 
            м.Покровськ 

 

 

Про внесення змін в Положення про порядок проведення конкурсу на визначення 

кращих молодіжних ініціатив у місті Покровську в 2018 році шляхом викладення 

його в новій редакції  

 

 

З метою залучення молоді до втілення ідей щодо соціально-економічного та 

культурного розвитку міста, створення умов для розвитку молодіжної ініціативи, 

керуючись статтями 23,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

           1.  Внести зміни до Положення про порядок проведення конкурсу на 

визначення кращих молодіжних ініціатив у місті Покровську в 2018 році шляхом 

викладення його в новій редакції (додається). 

 

2.     Додаток 2 до рішення міської ради від 31.08.2018 № 7/58-9 «Про 

порядок проведення конкурсу на визначення кращих молодіжних ініціатив у місті 

Покровську в 2018 році» вважати таким, що втратив чинність.  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну                    

комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного 

розвитку міста, інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва (Стародуб),                 

організацію виконання покласти на секретаря міської ради Сущенко І.В. 

 

Міський  голова                                                                                      Р.В. Требушкін       

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток  

до рішення міської ради 

від 26.10.2018 № 7/60-3 

 

Положення про проведення  

Конкурсу проектів на визначення кращих молодіжних ініціатив  

у місті Покровську в 2018 році  

(нова редакція) 

 

1. Загальні положення 

 1.1. Положення встановлює порядок проведення конкурсного відбору 

проектів на визначення кращих молодіжних ініціатив у місті Покровську                     

в 2018 році (далі – Конкурс). 

 1.2. Конкурс проектів кращих молодіжних ініціатив – міський 

відкритий конкурс проектів щодо підтримки молодіжної ініціативи для 

реалізації ідей, спрямованих на розвиток громади та створення позитивного 

образу міста. 

 1.3. Фінансування проектів здійснюється шляхом співфінансування за 

рахунок коштів, передбачених в міському та залучених коштів від 

Британської Ради в Україні. 

 

2. Мета, завдання, пріоритетні напрямки конкурсу 
 2.1. Конкурс проводиться з метою залучення молоді до втілення ідей 

щодо соціально – економічного та культурного розвитку міста, створення 

умов для розвитку молодіжної ініціативи.  

2.2. Завданнями конкурсу є: 

- залучення молоді до створення цікавого та комфортного життя у місті;  

- визначити цікаві ідеї для врахування при розробці планів соціально-

економічного розвитку міста та молодіжної політики; 

- стимулювання діяльності молоді міста, ініціативних груп через надання 

підтримки їх громадських ініціатив;  

- сприяти становленню активної громадянської позиції молоді. 

2.3. Пріоритетні напрямки конкурсу: 

− Громадський простір 

Облаштування місць відпочинку та мальовничих куточків міста, 

підвищення рівня комфорту паркових та зелених зон для відпочинку і 

громадських зустрічей. 

− Культурні 

Проекти, які направлено на розвиток культури міста і підвищенню 

рівня культурного життя. Оригінальні заходи або фестивалі, що 

залучать до міста нових туристів, та розвиватимуть мистецтво. 

− Екологічні 

Проекти, які направлено на покращення екологічного стану та 

підвищення рівня екологічної культури жителів громади. 

− Спортивні 



Проекти, які направлено на проведення заходів, подій задля 

популяризації серед жителів міста спорту та здорового способу життя. 

− Туристичні 

Проекти, які направлено на формування іміджу міста та розробку 

брендінгу; прокладання еко-стежок; розробка та апробація екскурсій. 

створення нових туристичні атракцій.  

− Молодіжні 

Проекти, які направлено на підтримку молодих людей, їх активність та 

ідеї творчої молоді на підвищення рівня взаємодії та впровадження 

платформ спільної дії. 

− Інклюзивні рішення 

Проекти, які можуть бути спрямовані на забезпечення доступу до 

міських, сільських та туристичних об'єктів людей з інвалідністю. 

− IT проекти 

Проекти, які направлено на підтримку застосування сучасних 

інформаційних технологій для підвищення рівня комфорту і безпеки в 

громаді, створення інноваційних проектів. 

 

3. Умови та порядок проведення конкурсу 
 3.1. У конкурсі беруть участь проекти, представлені мешканцям міста 

Покровська віком від 18 років, які мають ідею щодо розвитку громади та 

створення позитивного образу міста Покровська. Термін реалізації проекту – 

до 31 травня 2019 р. 

3.2. Основні етапи проведення конкурсу соціальних проектів 

молодіжного спрямування: 

3.2.1. 1-й етап: Подача проектних ідей та їх попередній відбір. 

Термін подачі проектних ідей від учасників конкурсу триває до 30 вересня 

2018 р. включно. Прийом проектних ідей відбувається за електронним 

посиланням на сайті http://pitching.in.ua/pokrovsk. Попередній відбір 

проектних ідей здійснює конкурсна комісія. До 15 жовтня 2018 р. учасникам 

конкурсу повідомляються результати попереднього відбору, а також час і 

місце проведення подальших етапів конкурсу. 

 3.2.2. 2-й етап: Презентація проектних ідей.  

22 жовтня 2018 р. учасники конкурсу, чиї проекти відповідають 

напрямкам та меті конкурсу, презентують свої ідеї перед конкурсною 

комісією. Максимальний час презентації складає 7 хвилин. Презентація може 

бути представлена в будь-якій формі. 

3.2.3. 3-й етап: Експертна оцінка та доопрацювання проектів.  

23 – 25 жовтня 2018 р. – доопрацювання учасниками конкурсу своїх 

проектів у форматі тренінгу, який буде проходити у супроводі експертів  та 

за рахунок коштів Британської Ради в Україні на загальну суму                   

250 000,00 грн. Участь у тренінгу – обов’язкова. Учасники конкурсу, що не 

пройшли навчання на тренінгу, не допускаються до захисту проектів на 

наступному етапі. 

3.2.4. 4-й етап: Захист проектів учасниками конкурсу.  

http://pitching.in.ua/pokrovsk


26 жовтня 2018 року – захист учасниками конкурсу своїх проектів 

перед конкурсною комісією. Захист проектів проходить у вигляді 

презентацій. Максимальний час презентації одного проекту складає 5 

хвилин.  

3.3. Визначення переможців відбувається за рішенням конкурсної 

комісії та оформлюється протоколом, в якому зазначаються список авторів та 

ініціативних груп із зазначенням назви проектів та сум коштів, необхідних 

для їх реалізації. 

3.4.  Кількість проектів, що отримують фінансування, залежить від 

бюджетів поданих проектів, але на сукупну суму не вище ніж загальний 

бюджет конкурсу соціальних проектів молодіжного спрямування – 750 

000,00 грн, з яких 500 000,00 грн за рахунок коштів, передбачених у міському 

бюджеті Покровської міської ради для підтримки молодіжних ініціатив та 

250 000,00 грн. за рахунок коштів Британської Ради в Україні для 

фінансування проектів за результатами пітчингу в Покровську. За рішенням 

конкурсної комісії загальний бюджет конкурсу може бути збільшений на 

суму погоджену з Покровською міською радою. 

3.5. За результатами Конкурсу готується проект рішення міської ради 

про затвердження переліку проектів, визнаних переможцями конкурсу. У 

проекті рішення обов’язково зазначається назва проекту, ім'я автора та обсяг 

бюджетних коштів, які виділяються на її виконання. 

3.6. Рішення про визначення переможців конкурсу підлягає 

оприлюдненню протягом місяця після його прийняття. 

3.7. Дія цього Положення поширюється на заявки проектних ідей, які 

подані на сайті http://pitching.in.ua/pokrovsk з 31 серпня 2018 року по 30 

вересня 2018 року. 

4. Визначення переможців конкурсу 
4.1. Для організації конкурсу рішенням міської ради утворюється та 

затверджується персональний та кількісний склад конкурсної комісії.  

4.2. Основною роботою конкурсної комісії є засідання. 

4.3. Рішення приймається більшістю від присутніх членів комісії 

відкритим голосуванням. У разі рівного розподілу голосів головуючий має 

право вирішального голосу. 

4.4. Результати роботи конкурсної комісії оформлюються протоколом 

засідання. 

4.5. Протокол засідання містить інформацію: 

          - дату, час та місце проведення; 

          - прізвища, імена та по батькові членів конкурсної комісії; 

 - прізвища, імена та по батькові авторів проектів; 

 - результати голосування. 

 

    5. Фінансування соціальних проектів. 
          5.1. Визначення проектів для подальшого їх фінансування проводиться 

на основі конкурсу у форматі пітчингу. Пітчинг проектів – це презентація 

проектної ідеї перед комісією для отримання зворотного зв’язку щодо 

подальшого доопрацювання та можливостей фінансування. 

http://pitching.in.ua/pokrovsk


5.2. Розгляд та аналіз поданих заявок на конкурс проектів проводиться 

конкурсною комісією.  

5.3. Експерти Британської Ради в Україні залучаються до навчання 

авторів проектів та доопрацювання проектів у форматі тренінгу.  

5.4. Переможці конкурсу визначаються рішенням конкурсної комісії, 

яка формується і діє відповідно до п. 4 цього положення, після презентації 

проектів їх авторами на засіданні комісії. 

5.5. Рішення комісії, щодо визначення переможців конкурсу, має бути 

затверджене Покровською міською радою. 

5.6. Фінансування проектів активної молоді та ініціативних груп 

здійснюється за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті та 

залучених коштів від Британської Ради в Україні. 

5.7. Активна молодь та ініціативні групи, що не є юридичними 

особами, звітують за цільове використання коштів перед Міською радою та 

Британською радою в Україні. 

 

 

Секретар міської ради       І.В. Сущенко 


