
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про проведення конкурсу 

соціальних молодіжних проєктів   

 

 

Відповідно до статті 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, з метою реалізації державної молодіжної політики, залучення громади 

до розвитку міста, підвищення відповідальності жителів, збільшення інвестицій 

в соціальну сферу шляхом залучення до співпраці Британської Ради в Україні, 

створення сприятливих умов для розвитку та самореалізації молоді, 

формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості, 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Провести в місті Ужгород конкурс молодіжних проєктів соціальної дії 

у вигляді пітчингу Активних громадян.  

2. Затвердити склад конкурсної комісії згідно з додатком. 

3. Затвердити Положення про проведення в 2019 році конкурсу 

молодіжних проєктів соціальної дії у вигляді пітчингу Активних громадян у 

місті Ужгород, що додається. 

4. Організаційне забезпечення конкурсу покласти на управління у справах 

культури, молоді та спорту (О. Василиндра). 

6. Відділу інформаційної роботи (А. Кохан) забезпечити висвітлення 

конкурсу у засобах масової інформації. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови О. Білака. 
 

 

Міський голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ  

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконкому 

_______________№____ 

 

 

Склад конкурсної комісії  

молодіжних проєктів соціальної дії у вигляді пітчингу Активних громадян у 

місті Ужгород 

 

 

Білак Олександр Павлович  - заступник міського голови, голова 

комісії 

 

Василиндра Ольга Михайлівна  

 

- начальник управління у справах 

культури, молоді та спорту, 

заступник голови комісії 

 

Воловар Роман Іванович - заступник начальника відділу 

молоді та спорту управління у 

справах культури, молоді та спорту, 

секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Вострова Олена Володимирівна - менеджер проєктів у сфері 

суспільства Британської Ради в 

Україні (за згодою) 

Келічавий Арсен Вікторович - менеджер проєктів у сфері 

суспільства Британської Ради в 

Україні (за згодою) 

Кидора Оксана Василівна -  виконавчий директор Благодійного 

фонду «Центр громадських 

ініціатив» (за згодою) 

Микулин Ірина Дмитрівна - керівник ГО «АУРА АКАДЕМІКА» 

(за згодою) 

Сюсько Микола Миколайович  - депутат Ужгородської міської ради, 

голова ГО «Простір молоді» 

Ткачук Юлія Ігорівна 

 

- фінансовий менеджер ГО 

«Молодіжна Платформа» (за 

згодою) 

 

 

Керуючий справами виконкому                                               Олена МАКАРА 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення виконкому 

_____________№_____ 

 

 

Положення про проведення в 2019 році 

конкурсу молодіжних проєктів соціальної дії у вигляді 

пітчингу Активних громадян у місті Ужгород 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про конкурс соціальних молодіжних проєктів (далі –  

Конкурс) визначає порядок організації та проведення конкурсного відбору 

проєктів та їх виконання у рамках Програми «Молодь міста Ужгород» на 2019-

2021 роки. 

1.2. Конкурс соціальних молодіжних проєктів – міський відкритий 

конкурс молодіжних проєктів щодо реалізації ідей, спрямованих на розвиток 

громади, розвиток молодіжного руху, реалізації інтелектуального потенціалу 

талановитої молоді, безпечного способу життя та культури здоров'я серед 

молоді, виконання завдань Ужгородської міської ради щодо розв’язання 

молодіжних проблем розвитку міста, створення сприятливих передумов для 

розвитку молодіжної політики та встановлення партнерських відносин між 

владою і молоддю міста Ужгород. 

1.3. Фінансування молодіжних проєктів здійснюється шляхом 

співфінансування за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на 

Програму «Молодь міста Ужгород» на 2019 рік та залучених коштів від 

Британської Ради в Україні через партнерську організацію – громадську 

організацію «Молодіжна платформа». 

 

2. Мета, завдання, пріоритетні напрямки конкурсу 

2.1. Конкурс проводиться з метою залучення молоді до розвитку міста, 

підвищення рівня її громадської активності та патріотичної свідомості.  

2.2. Завданнями конкурсу є: 

− стимулювання молодіжних ініціатив через надання фінансової підтримки 

для реалізації проєктів; 

− відродження національно-патріотичного виховання, утвердження 

громадянської свідомості і активної позиції молоді; 

− популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та 

культури здоров’я серед молоді. 
2.3. Пріоритетні напрямки конкурсу: 

− реалізація інтелектуального потенціалу талановитої молоді в тому числі 

розробка та впровадження інформаційних та ІТ продуктів; 

− проведення заходів з метою підвищення рівня здоров’я молоді, 

безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді; 



− креативний простір (створення креативних елементів благоустрою на 

вулицях міста); 

− творчі ініціативи (розвиток змістовного дозвілля молоді, молодіжні 

фестивалі, події, заходи тощо); 

− екологічні та туристичні проєкти; 

− інклюзивні рішення (проєкти). 

 

3. Умови та порядок проведення конкурсу 

3.1. У конкурсі беруть участь проєкти, представлені жителями міста 

Ужгород віком від 18 років, які мають ідею щодо розвитку локальної громади 

та молодіжного руху в місті. Термін реалізації проєкту – до 1 квітня  2020 року. 

3.2. Основні етапи проведення конкурсу молодіжних проєктів: 

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

подачі проєктних ідей від учасників конкурсу триває до 20 листопада 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 24 листопада 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. 26 листопада 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. 27-28 

листопада 2019 року – доопрацювання учасниками конкурсу своїх проєктів у 

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. 30 листопада 

2019 року – захист учасниками конкурсу своїх проєктів перед конкурсною 

комісією. Захист проєктів проходить у вигляді презентацій. Максимальний час 

презентації одного проєкту складає 5 хвилин.  

3.3. Визначення переможців відбувається за рішенням конкурсної комісії 

та оформлюється протоколом, в якому зазначаються список авторів та 

ініціативних груп із зазначенням назви проєктів та сум коштів, необхідних для 

їх реалізації. 

3.4. Перед початком розгляду конкурсних пропозицій член конкурсної 

комісії зобов’язаний повідомити про конфлікт інтересів та надати пояснення 

щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним 

обов’язків.  

3.5. Вартість одного проєкту становить від 20 до 50 тис. грн.  

3.6. Кількість проєктів, що отримають фінансування, залежить від 

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

http://pitching.in.ua/uzhgorod


бюджет конкурсу молодіжних проєктів – 225 000 тис. грн. Загальний бюджет 

конкурсу 300 000 тис. грн. з яких 150 000 тис. грн. кошти, передбачені у 

міському бюджеті управлінню у справах культури, молоді та спорту 

Ужгородської міської ради для підтримки молодіжних ініціатив та 150 000 тис. 

грн., (з яких 75 000 тис. грн. буде використано на впровадження конкурсу) 

кошти Британської Ради в Україні, що будуть перераховані на рахунок 

громадської організації «Молодіжна платформа» для фінансування соціальних 

молодіжних проєктів за результатами пітчингу в Ужгороді. 

3.7. За результатами Конкурсу готується розпорядження міського голови 

про затвердження переліку проєктів, визнаних переможцями конкурсу. У 

розпорядженні обов’язково зазначається назва проєкту, ім'я автора та обсяг 

бюджетних коштів на його виконання. 

3.8. Рішення комісії про визначення переможців конкурсу підлягає 

оприлюдненню протягом місяця після його прийняття. 

3.9. Дія цього Положення поширюється на процедуру заявок проєктних 

ідей, які подані на http://pitching.in.ua/uzhgorod до 20 листопада 2019 року 

включно. 

3.10. Дата початку прийому проєктних ідей визначається управлінням у 

справах культури, молоді та спорту за погодженням із представниками 

Британської Ради в Україні. 

 

4. Визначення переможців конкурсу 

4.1. Для організації конкурсу рішенням виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради утворюється та затверджується персональний склад 

конкурсної комісії. У склад комісії за згодою включаються представники 

Британської Ради в Україні. 

4.2. Основною роботою конкурсної комісії є засідання. 

4.3. Оцінювання проєктів відбувається згідно оціночної анкети, яка 

містить таку інформацію: 

- чіткість визначення мети проєкту; 

- відповідність напрямкам Конкурсу; 

- бюджет; 

- сталість проєкту; 

- залучена аудиторія. 

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 проєктів; 

- результати голосування. 

 

    5. Фінансування молодіжних проєктів 

5.1. Визначення соціальних молодіжних проєктів для подальшого їх 

фінансування проводиться на основі конкурсу у форматі пітчингу. Пітчинг 

http://pitching.in.ua/uzhgorod


проєктів – це презентація проєктної ідеї перед комісією для отримання 

зворотного зв’язку щодо подальшого доопрацювання та можливостей 

фінансування. 

5.2. Розгляд та аналіз поданих заявок на конкурс соціальних молодіжних 

проєктів проводиться конкурсною комісією.  

5.3. Експерти Британської Ради в Україні залучаються до навчання 

авторів проєктів соціальної дії та доопрацювання проєктів у форматі тренінгу.  

5.4. Переможці конкурсу визначаються рішенням конкурсної комісії, яка 

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

їх авторами на засіданні комісії. 

5.5. Рішення комісії, щодо визначення переможців конкурсу, 

затверджується розпорядженням міського голови. 

5.6. Фінансування соціальних молодіжних проєктів активних громадян та 

ініціативних груп, здійснюється за рахунок коштів Британської Ради в Україні 

через партнерську організацію – громадську організацію «Молодіжна 

платформа». 

5.7. Відповідальність за фінансування та реалізацію соціальних 

молодіжних проєктів несе громадська організація «Молодіжна платформа». 

5.8. Активні громадяни та ініціативні групи, звітують за цільове 

використання коштів перед управлінням у справах культури, молоді та спорту 

та Британською Радою в Україні через партнерську організацію – громадську 

організацію «Молодіжна платформа». 

______________________________________________ 

 


