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КОНКУРС «МІКРОГРАНТИ  ДЛЯ  ГРОМАДЯНСЬКОЇ 

ДІЇ У М. МИКОЛАЄВІ» 

 

З 01.07.2010 по 30.06.2011 ММГО «Фонд розвитку міста 
Миколаєва» за фінансової підтримки Міжнародного Фонду 

«Відродження» (м. Київ, Україна) провів реалізацію проекту 

«Мікрогранти  для  громадянської дії у м. Миколаєві»: 
http://frgn.mk.ua/?page_id=1661. Одним з ключових заходів 

даного проекту є проведення конкурсу малих грантів.  

Переможці 

конкурсу малих грантів «Громадянська ініціатива для місцевого 

розвитку». 

Назва проекту  Назва організації Сума 
гранту, 

грн 
Віртуальна громадська 

приймальня «Місто в якому ти 

живеш» 

Миколаївський міський 

благодійний фонд МЕТА «Від 

спільного бачення – до спільних 

дій» 

 

15000,00 

Захист від несправедливих 

штрафів 

Миколаївська обласна організація 

Всеукраїнського комітету оборони 

прав людини 

 

9000,00 

«А з нашого вікна дитячий 

майданчик видно» 

 

КСОН «Леваневців» 

 

 

 

15000,00 

Спорт і молодь Миколаївська міська громадська 

організація «Федерація 

аматорських Миколаївських 

театрів» 

 

15000,00 

Впорядкований дворик - мрія 

малозабезпечених студентів 

Миколаївського державного 

аграрного університету. 

Миколаївське обласне відділення 

Всеукраїнської молодіжної 

громадської організації "Союз 

молоді регіонів України" 

 

14000,00 

Благоустрою вулиці Прорізна 

мікрорайону Ялті міста 

Миколаєва – бути» 

Миколаївська міська дитяча 

організація «Скаути Миколаєва».  

 

8000,00 

Громадська ініціатива по 

будівництву системи 

водовідведення та каналізації 

в Залізнично-дорожньому  

селищі (ЗДС) міста Миколаєва 

Миколаївська обласна молодіжна 

екологічна організація «МАМА-

86» 

 

8000,00 

Всього: 84000,00 

http://frgn.mk.ua/?page_id=1661
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТІВ 

 

Миколаївський БФ «МЕТА». Проект «Віртуальна 

громадська приймальня «Місто в якому ти живеш»». 

 

 

Створено офіційний механізм комунікацій громада 

– влада  «Спроси у власти»    

http://niklib.com/authorities/virtual_reception.ru 

Прийняте відповідне рішення міськради № 5/22 від 

21.04.2011р. «Про внесення змін і доповнень до  

п.7.5 розділу 7  «Завдання та заходи»  Програми 

«Електронне врядування та електронна демократія в 

м. Миколаєві на 2010-2015 роки»  

http://ngik.gorsovet.mk.ua/ru/showdoc/?doc=16998  

 

Щоденно користувачами платформи є не менш 47 

громадян за 2місяца вже отримали оперативну  

офіційну відповідь на болючі питання життя 

громади міста.   

http://niklib.com/authorities/virtual_reception.ru
http://ngik.gorsovet.mk.ua/ru/showdoc/?doc=16998
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Миколаївське обласне відділення Всеукраїнської молодіжної 

громадської організації "Союз молоді регіонів України". 

Проект «Впорядкований дворик - мрія малозабезпечених 

студентів Миколаївського державного аграрного 

університету». 

 

на 1 грн. гранту залучалось 

у середньому 0,32 грн. із 
місцевих джерел 

фінансування 

Реалізація проекту сприяла зростанню іміджу організації, 
виконавці своїм прикладом зацікавили всіх студентів, які 

зареєстрували обласну громадську організацію «Творити добро», 

яка починає активно діяти. 

До громадської 
діяльності 

залучено 385 
студентів МДАУ 

 
 

Оприлюднено 3 статті в ЗМІ: в газеті МДАУ «Агросвіт», 

газеті облради «Рідне Прибужжя» та на сайті МДАУ.  
Наказом ректора МДАУ від 18.05.11 №69-АГ «Про 

збереження матеріальних цінностей» дворик прийнятий на 

баланс університету. 
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Комітет самоорганізації населення «Леваневців». 

Проект «А з нашого вікна дитячий майданчик видно» 

 

 

До громадської діяльності 
залучено 32 місцевих 

мешканця. 

Проведено 18 заходів, із них 

зборів населення - 1, 
суботників та інших заходів з 

благоустрою території - 2, 

зустрічей з представниками 
влади  та місцевого 

самоврядування - 15. 

 

 

В 4-х ЗМІ оприлюднено 

статтю «В Леваневців 
дитячому майданчику бути». 
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Згідно п. 1.7 Рішення Миколаївської міської ради від 

21.04.2011 №5/24 надано згоду на прийняття дитячого 

майданчика до комунальної власності міста. 

 

 

Миколаївська міська дитяча організація «Скаути 

Миколаєва». 

Проект «Благоустрою вулиці Прорізна мікрорайону Ялті 

міста Миколаєва – бути». 

Завдяки сформованій в ході реалізації проекту активній 

громадянській позиції мешканців мкр. Ялти заходи з благоустрою 

вул. Прорізна включені до комплексної програми перспективного 
розвитку приватного сектору. (Рішення Миколаївської міської 

ради від 10.03.2011 № 4/6).  
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Миколаївська обласна молодіжна екологічна організація 

«МАМА-86». 

Проект «Громадська ініціатива по будівництву системи 

водовідведення та каналізації в Залізнично-дорожньому  

селищі (ЗДС) міста Миколаєва». 

 
До громадської діяльності залучено понад 300 місцевих 

мешканців. Прийняте Рішення Миколаївської міської ради від 
10.03.2011 № 4/6 «Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 04.07.2007 № 13/40 «Про затвердження міської 

програми залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в м. 

Миколаїв на 2007-2011 роки». 

Результати реалізації проекту поширюються не лише на 

ЗДС: можливі екологічні наслідки для мешканців масиву «Ліски» 
м. Миколаєва, а саме – облаштування водовідвідної та 

каналізаційної систем, посилення громадського контролю за 

діями влади. Також своїм прикладом, громада селища покаже 
іншим занедбаним районам міста способи вирішення актуальних 

проблем по створенню екологічно безпечних умов життя. 
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Миколаївська обласна організація Всеукраїнського комітету 

оборони прав людини. 

Проект «Захист від несправедливих штрафів». 

 

Проектом охоплено 5 ОСББ, які разом мають 800 квартир. 

До громадської діяльності залучено 22 місцевих мешканця. 
В ході реалізації проекту проведено поквартирне 

опитування мешканців щодо дотримання їх прав компанією 

Обленерго.  
Складено, виготовлено та розповсюджено 900 

примірників брошури «Абетка споживача електроенергії», у якій 

розміщена пам’ятка  з питань техніки безпеки та результати 
опитування.  

 

Миколаївська міська громадська організація «Федерація 

аматорських Миколаївських театрів». 

Проект "Спорт і молодь". 

 
Встановлені сучасні спортивні майданчики у двох 

мікрорайонах міста Миколаєва: мікрорайон Казарського та район 

ЮТЗ, вул. Олега Кошового. Окрім суми 15000,00 грн. додатково 
залучено 5500 грн. (2500 грн. надані приватною перукарнею 

«Комплімент» та  3000 грн. власних коштів Федерації 

аматорських театрів. Тобто на 1 грн. гранту, залучалось у 
середньому 0,37 грн. із місцевих джерел фінансування.  

 
Результатом успішної реалізації проекту є підвищення 

соціальної активності молоді, яка приймає безпосередню участь у 

житті своїх мікрорайонів та міста у цілому. Мешканці готові до 

спільних дій по вирішенню пріоритетних проблем та 

підвищенню якості свого життя, життя міста та країни. 

Покращення стану здоров’я та фізичного виховання  молоді, 
розвиток у підлітків сили волі, командного духу та духу 

змагання. Боротьба з палінням та алкоголізмом, активна 

пропаганда здорового образу життя, позитивного мислення. 
 

Детальні звіти про виконану роботу, презентації, 

рекомендації та довідковий матеріал доступний на нашому сайті 

в рубриці «Конкурси»: http://frgn.mk.ua/?page_id=515. 

http://frgn.mk.ua/?page_id=515
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КОНКУРС «РОЗВИТОК САМООРГАНІЗАЦІЇ 

МІСЦЕВИХ ГРОМАДЯНСЬКИХ ГРУП ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

 

Цей проект за підтримки NED (США) та Фонду ім. Стефана 
Баторія (Польща) стартував влітку 2010 р. та завершився навесні 

2011р.  Основна мета цього проекту – забезпечення сталого 

розвитку організаційних можливостей місцевих громадянських 
груп. 

Одним з ключових заходів у рамках проекту було 

проведення конкурсу малих грантів. За результатами конкурсу 
були встановлені переможці серед місцевих громадянських груп 

(МГГ) Миколаївської, Херсонської областей та Автономної 

Республіки Крим, кожен з яких втілив у життя свій проект.  
 

Переможці конкурсу 
Організація Результати 

Сума 

гранту, $ 

Сума залучених 

коштів, $ 

Залучено 

громадян до 

реалізації 

проекту 

Вознесенська РГО 

«Відродження».  

1500 550 50 

Доманівська РДГА «Чиста 

вода».  

1345 9000 550 

БК «Будьонного, 16», м. 

Херсон.  

1270 800 120 

Куцурубська СА «Злагода».  1500 1000 350 

ГО «Темелли».  1030 26120 225 

ГО «Сталий розвиток 

Присивашья».  

1245 3650 150 

Снигурівська РО ВФСТ 

«Колос» АПК України. 

1067 2500 6100 

Всього: 8957 43620 7545 

 

В рамках проекту на веб-сайті Фонду розвитку міста 

Миколаєва було розміщено інтерактивну сторінку «Центру 
самоорганізації півдня України»: http://frgn.mk.ua/?page_id=6. 

Про актуальність порушених питань свідчить той факт, що 

протягом реалізації проекту кількість відвідувачів веб-сайту 
збільшилась втричі. 

http://frgn.mk.ua/?page_id=6
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В рамках проекту в приймальнях Центру надані 522 

консультації щодо оподаткування неприбуткових організацій, 

проведення внутрішніх перевірок, модернізації бухгалтерського 

обліку, технологій проведення кампаній адвокації тощо. Питома 

вага питань щодо пошуку ресурсної підтримки організацій 

знизилася на третину. Це переконливо свідчить, що громадські 
організації – учасники проекту вийшли на більш високій рівень 

розвитку та почали залучати ресурси самостійно. 

 

Громадська організація «Темеллі» (АР Крим). 

Проект «Розвиток практики соціального партнерства 

Родніковської селищної ради АР Крим шляхом реалізації 

громадського проекту по створенню інформаційно-

культурного центру». 

Було проведено серію публічних акцій: збори селищної 
громади, суботник з участю 200 волонтерів з будівництва 

«Інформаційно-культурного центру селища Теммелі», 

сформовано громадський комітет селища з будівництва літнього 
майданчика центру, почато кампанію по залученню коштів. 

Також проведено кампанію з адвокації щодо прийняття 
рішення про виділення землі та співфінасування будівництва 

інформаційно-культурного центру. Землю було виділено, 

розроблено пакет технічної та проектної документації, проведені 

будівельні роботи. 
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Громадська організація «Сталий розвиток Присивашшя» (АР 

Крим). 

Проект. «Підвищення економічної конкурентоспроможності 

мешканців сіл Урожайнівської сільради Радянського району 

АР Крим через навчання навичкам надання послуг у сфері 

сільського зеленого туризму на базі «Школи велосипедного 

туризму» в селі Присивашне». 

 

Проведена серія публічних заходів. Завдяки кампанії із 
залучення ресурсів для розвитку зеленого туризму, вишукані 

кошти на придбання дитячого майданчика за рахунок гранту ГО 

«Перспектива», що фінансується Програмою Демократії 
посольства США в Україну. Також залучено кошти на придбання 

декоративних чагарників і ялинкових саджанців. 

У реалізацію проекту залучено 150 осіб Радянського 
району АР Крим. В результаті спільними зусиллями громади і 

влади в с. Прісівашне побудована дитяча площадка. Сформовано 

методична і матеріальна база центру зеленого туризму. 
 

 

Доманівська Районна дитяча громадська організація «Чиста 

вода» (Миколаївська область). 

Проект «Парк майбутнього» 

В результаті кампанії адвокації прийнято рішення 

селищної ради про виділення земельної ділянки та 

співфінасування реконструкції «Парку майбутнього». До 

реалізації проекту залучено 550 громадян селища Доманівка. 

Проект і компанія адвокації успішно реалізовані. У результаті 

компанії прийнято рішення Доманівської селищної ради від 
02.09.10 про виділення землі і фінансування дольової участі в 

реконструкції «Парку майбутнього». 
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Куцурубська сільська асоціація «Злагода» (Миколаївська 

область). 

Проект «Здорові діти – міцна країна» 

У реалізацію проекту залучено 350 осіб. Залучені 

додаткові місцеві ресурси. У результаті компанії адвокації 

прийнято рішення Куцурубської сільради про дозвіл на 
модернізацію дитячого майданчика. Дитячий майданчик 

побудовано. Куцурубська сільрада по закінченню проекту і 

виконанню усіх робіт взяла на баланс дитячий майданчик і 
зобов'язується підтримувати його в задовільному стані. 

 

 

 

Будинковий комітет «Будьонного, 16» (м. Херсон). 

Проект «Подолання роз'єднаності мешканців у процесі 

створення ОСББ» 

 

Проект успішно реалізований. Самостійно залучені 

кошти мешканців будинку, які витрачені на ремонт офісу ОСББ 
та будівництво дитячого майданчика. 

З метою підвищення рівня оргрозвитку закуплено 

оргтехніку і приведено до ладу систему бухгалтерського обліку 
ОСББ, проведено ремонт в офісному приміщенні організації. 
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В рамках проекту міськвиконком зареєстрував ОСББ, 

передав йому будинок на обслуговування. Зареєстровані акти 

технічного обстеження житлового будинку, укладені договори 

ОСББ з постачальниками житлово-комунальних послуг. 

Проводиться регулярне інформування мешканців про виконані та 

заплановані заходи. За допомогою ЗМІ привернуто увагу міської 
громади до проблем будинку. У реалізацію проекту залучено 120 

мешканців ОСББ, декілька разів проводились спільні збори, 

чотири суботники. 
 

 

Снігурівська районна організація Всеукраїнського 

фізкультурно-спортивного товариства «Колос» 

агропромислового комплексу України (Миколаївська 

область). 

Проект «Чистота - запорука здоров'я». 

 

Проведено роботи з благоустрою Снігурівського 
районного стадіону «Колос», відремонтовані вуличні туалети 

стадіону, висаджені дерева. Додатково для реалізації проекту 

вдалося залучити ресурси. Ключовим досягненням проекту стало 
включення території стадіону «Колос» в правила благоустрою м. 

Снігурівка. 

 

Вознесенська районна громадська організація «Відродження» 

(Миколаївська область). 

Проект «Створення інформаційного центру для підтримки і 

розвитку громадянських груп Вознесенщин». 

 

Протягом реалізації проекту створено Інформаційний 

центр для підтримки та розвитку сільських громадянських груп 

Вознесенщини, завдання якого – консультації по реєстрації та 
розвитку громадських організацій, ведення бухгалтерського 

обліку, складання звітності. Закуплена оргтехніка. В офісі 

Асоціації ОСББ «Вогник №2» облаштовано місце для центру, 
організована робота щодо збору благодійних пожертвувань на 

його утримання. Інформаційний центр став місцем, де люди 

можуть зібратися, обговорити поточні проблеми, отримати 

допомогу та консультацію. Прийнято рішення сесії сільради про 
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створення комісії для передачі на баланс РОО «Відродження» 

окремого приміщення для розміщення в ньому Інформаційного 

центру. 

 

В ході реалізації проектів проведено 120 заходів, з них 

зборів населення – 62, суботників та інших заходів з благоустрою 
території – 28, зустрічей з представниками влади та місцевого 

самоврядування – 30. У ЗМІ опубліковано 39 матеріалів. І, 

нарешті, в якості одного з основних показників компаній 
адвокації, слід зазначити, що прийнято 7 нормативно-правових 

актів. 

 

Формула успіху компаній адвокації 
 

В ході узагальнення результатів конкурсу сформовані 

методичні рекомендації «Формула успіху громадянської 

дії»: 

 Грамотна, чітка постановка проблеми, яка 

однозначно трактується. При цьому, необхідно 

розмежовувати проблему і проблемну ситуацію, 

боротися не з наслідками негативного впливу на 

громадську організацію і громадянське суспільство в 

цілому, а з його передумовами. 

 Компетентність співробітників громадських 

організацій. «Чиновник говорить мовою нормативно-

правових актів», - отже, для ефективної взаємодії з 

владою необхідно, насамперед, навчитися говорити з нею 

на одній мові. 

 Уже при постановці мети необхідно 

орієнтуватися на кінцевий результат, а результатом 

будь-якої компанії адвокасі, як відомо, є прийнятий 

нормативно-правовий акт. 

 Активізація населення регіону - шукати і залучати 

якомога більше союзників. 
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 Створення робочих груп при органах влади та 

місцевого самоврядування всіх рівнів. Статус члена 

робочої групи дуже близький до статусу депутата, в 

плані представництва інтересів окремо взятої локальної 

громади. Наявність такого статусу, поряд з 

компетентністю і досвідом, вкрай необхідне для 

конструктивного діалогу з владою. 

 Діалог з владою: громадські організації та 

громадянські групи повинні жити і працювати в колі 

друзів та партнерів. Відсутність відкритої 

конфронтації забезпечить «живучість» організації і нові 

можливості ефективного співробітництва. 

 Впровадження інновацій. 

 Систематичне навчання персоналу громадських 

організацій. 

 Розробка програм навчання державних службовців 

та їх покрокове впровадження шляхом створення центрів 

підвищення кваліфікації та перепідготовки посадових 

осіб державних підприємств, установ і організацій. 

 Налагодження «горизонтального» співробітництва 

між громадськими організаціями, соціального 

партнерства, обмін досвідом. 

 На особливу увагу громадськості заслуговує такий 

напрямок розвитку, як досягнення синергетичного 

ефекту. Зазначимо, що це повною мірою відповідає місії 

Фонду: «Об'єднання зусиль громади для процвітання 

регіону».  
 

 

 

 

 

 

 


