
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про внесення змін та доповнень 

до рішення виконкому 13.11.2019 № 405  

 

Відповідно до статті 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” та листа ГО «Молодіжна Платформа» 16.11.2019 № 132, виконком 

міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до складу конкурсної комісії та положення, затверджених 

рішенням виконкому 13.11.2019 № 405 «Про проведення конкурсу соціальних 

молодіжних проєктів», а саме: 

- зі складу конкурсної комісії молодіжних проєктів соціальної дії у 

вигляді пітчингу Активних громадян у місті Ужгород вивести Ткачук Ю.І. та 

увести Ткачука Захарія Михайловича, голову ради правління ГО «Молодіжна 

Платформа»; 

- викласти у новій редакції пункти Положення про проведення в 2019 

році конкурсу молодіжних проєктів соціальної дії у вигляді пітчингу Активних 

громадян у місті Ужгород, а саме: 

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

подачі проєктних ідей від учасників конкурсу триває до 11 грудня 2019 року 

включно. Прийом проєктних ідей відбувається за електронним посиланням на 

сайті http://pitching.in.ua/uzhgorod. Попередній відбір проєктних ідей здійснює 

конкурсна комісія. До 12 грудня 2019 року учасникам конкурсу 

повідомляються результати попереднього відбору, а також час і місце 

проведення подальших етапів конкурсу; 

3.2.2. 2-й етап: Презентація проєктних ідей. Із 13 грудня 2019 року 

учасники конкурсу, чиї проєкти відповідають напрямкам та меті конкурсу, 

презентують свої ідеї перед конкурсною комісією. Максимальний час 

презентації складає 7 хвилин. Презентація може бути представлена у будь-якій 

формі; 

3.2.3. 3-й етап: Експертна оцінка та доопрацювання проєктів. Із 16-17 

грудня 2019 року – доопрацювання учасниками конкурсу своїх проєктів у 

http://pitching.in.ua/uzhgorod


форматі тренінгу у супроводі експертів Британської ради в Україні. Участь у 

тренінгу – обов’язкова. Учасники конкурсу, що не пройшли навчання на 

тренінгу, не допускаються до захисту проєктів на наступному етапі; 

 3.2.4. 4-й етап: Захист проєктів учасниками конкурсу. Із 18 грудня 

2019 року – захист учасниками конкурсу своїх проєктів перед конкурсною 

комісією. Захист проєктів проходить у вигляді презентацій. Максимальний час 

презентації одного проєкту складає 5 хвилин; 

3.9. Дія цього Положення поширюється на процедуру заявок проєктних 

ідей, які подані на http://pitching.in.ua/uzhgorod до 11 грудня 2019 року включно. 

- доповнити Положення про проведення в 2019 році конкурсу молодіжних 

проєктів соціальної дії у вигляді пітчингу Активних громадян у місті Ужгород 

пунктом 3.11: 

У випадку виникнення непередбачуваних обставин дати проведення 

конкурсу можуть бути змінені управлінням у справах культури, молоді та 

спорту за погодженням із представниками Британської Ради в Україні. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови О. Білака. 
 

 

Міський голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ 

 

http://pitching.in.ua/uzhgorod

