
2 МIСЬКI ВIСТI ЛИПЕНЬ 2020 РОКУ

увАГА: КОнКуРс!

КАТЕГОРІЯ 1: ПРОЕКТи нА ОТРимАннЯ ГРАнТу в сумІ вІд 100 000 ГРн.

АнКЕТА
дЛЯ ГОЛОсувАннЯ в РАмКАх КОнКуРсу мІнІ-ПРОЕКТІв 

“мАйБуТнє ГРОмАди в нАших РуКАх” 
(з усіх запропонованих треба обрати тільки по одному в кожній категорії!)

У липні  цього року в Маловис-
ківській громаді  стартував конкурс
міні-проектів «Майбутнє громади в
наших руках», започаткований
2017 року. 23 липня 2020 року ор-
ганізаційним комітетом конкурсу
було визначено проекти, які допу-
щені до голосування. Нинішнього
року, відповідно до нового Поло-
ження про конкурс міні-проектів
«Майбутнє громади в наших
руках», відбір  проектів-переможців
проводиться шляхом голосування
мешканцями Маловисківської гро-
мади, яке проводиться двома спо-
собами: через сайт
Маловисківської міської ради або
бюлетень «Міські Вісті». У зв’язку з
карантинними заходами, пов’яза-

ними з пандемією на коронавірусну
інфекцію, ознайомлення мешкан-
ців громади з проектами та їх пре-
зентація відбудеться он-лайн на
сайті Маловисківської міської ради
та сторінці в соціальній мережі
Фейсбук. Кожен учасник голосу-
вання – мешканець громади, має
право обрати з числа запропонова-
них проектів у кожній категорії по
одному проекту (до 50 тис. грн., до
100 тис. грн. та 150 тис. грн.). Тобто
максимально в одній анкеті мають
бути обраними 3 (три) проекти.
Якщо будуть обрані більше одного
в кожному з розділів – бюлетень ав-
томатично вважається недійсним і
його результати анулюються. Голо-
сування триватиме з 28 липня по 4

серпня 2020 року. Скринька для го-
лосування  буде  встановлена в
приміщенні  міської ради  за  адре-
сою: м.Мала Виска вул.Спортивна,
6.               

Підрахунок голосів відбудеться 5
серпня 2020 року і проводити-
меться організаційним  комітетом
конкурсу міні-проектів «Майбутнє
громади в наших руках». Перелік
проектів-переможців буде затверд-
жено рішенням Маловисківської
міської ради на пленарному засі-
данні. Після затвердження про-
екти-переможці будуть реалізовані
за кошти міського бюджету - в 2020
році для цього передбачено 300
тис. грн.

Оргкомітет конкурсу

Формування місцевої політики  щодо
збереження пам‛яті про  минуле у
створенні парково-меморіального
скверу пам‛яті  на місці старого кла-
довища   в  центрі міста Мала Виска.

Створити умови для гармонійного розвитку
та комфортного і безпечного відпочинку дітей.
Облаштувати спортивно-ігровий майданчик з
елементами спортивно-ігрових споруд  для дітей
різної  вікової категорії  проживаючих в житловому
масиві Матусівка та  на прилеглих  вулицях  м.
Мала Виска, шляхом  встановлення спортивно-
гімнастичного комплексу, гойдалок,каруселів.

Замінити аварійну бесідку на нову в
подвір’ї багатоквартирних будинків в
мікрорайоні «Вись» з метою уникнення
травматизму та покращення умов
для культурного відпочинку з дітьми
та дозвілля громадян. Покращити
естетичну привабливість міста.

Створення сучасного міні-скейт
праку в Малій Висці під відкритим
небом на території центрального
міського парку де будуть розвиватися
екстримальні види спорту.

мЕТА ПРОЕКТу

Змінити нашу громаду на краще - робити
Малу Виску європейським містечком із спор-
тивною зоною відпочинку із вільним доступом
для дітей та їх батьків, молоді та людей се-
реднього віку, осіб із інвалідністю, шляхом
встановлення спортивного знаряддя в при-
шкільному сквері по вулиці Європейській,17

Впровадження комплексу програмно-апаратних
та організаційних заходів для посилення безпеки
мешканців Маловисківської міської об’єднаної те-
риторіальної громади, захисту об’єктів забезпе-
чення життєдіяльності громади, безпеки
дорожнього руху із встановлення сучасних си-
стем, здатних здійснювати інтелектуальну об-
робку зображення, забезпечувати контроль та
оповіщення проблем.

Створити сучасні умови для розваг
та занять дітям різного віку на тери-
торії міського парку. Доповнити існую-
чий дитячий ігровий майданчик
шляхом встановлення нових, сучасних
спортивно-ігрових споруд

Ініціативна група, 
місто Мала Виска. 
Керівник проекту -  
Ткач Юлія Сергіївна
Представник конкур-
санта – Осипчук
Ольга Михайлівна

мІсЦЕ
дЛЯ 

ГОЛОсу-
вАннЯ

нОмЕР,
нАЗвА 

ПРОЕКТу

БЮдЖЕТ
ПРОЕКТу (грн)
запитувана сума з
міського бюджету/
загальний бюджет

проекту

АвТОРи 
ПРОЕКТІв

Ініціативна група мо-
лоді ЗШ № 4, 
місто Мала Виска. 
Керівник проекту –
Білан Наталя Вікто-
рівна, автор проекту – 
Волошин А.А.

ГО «Маловис-
ківська міська рада
ветеранів АТО»,
місто Мала Виска.
Керівник проекту – 
Разілевич Роман
Анатолійович

ГО «Простір ідей»,
місто Мала Виска.
Керівник проекту –
Коваленко Інна Бо-
рисівна

Ініціативна група
мешканців житлового
масиву  «Матусівка»,
місто Мала Виска. 
Керівник проекту – 
Повзун Інна Олександ-
рівна

Ініціативна група
«Дружні сусіди»,
місто Мала Виска.
Керівник проекту -
Силенко Василь
Олегович 

Ініціативна група
РОМАШКА,
місто Мала Виска.
Керівник проекту –
Капустеря Ольга
Василівна

150 000,00

150 000,00

номер 16

«За здоровий
спосіб життя»

номер 14

«Безпечне
місто»

номер 13
«Парково-мемо-
ріальний сквер

пам‛яті  на місці
старого кладо-
вища  в  центрі

міста»

номер 8

«Подаруй 
майданчик мрії

дітям 
матусівки»

номер 1

«Затишна 
гавань»

номер 4

«І великим, і
малим – відпочи-

нок буде всім»

74 706,00 /
81 306,00

99 910,00

60 240,00 /
66 403,00

99 890,00 /
105 127,33

52 801,32 /
53 301,32

номер 2

«Freeride»

КАТЕГОРІЯ 2: ПРОЕКТи нА ОТРимАннЯ ГРАнТу  в сумІ вІд 50000  дО 10000 ГРн.


