
 

Положення про порядок проведення конкурсу з підтримки  

громадських ініціатив «Нескорені школи»  

1. Загальні питання  

Це Положення визначає процедуру проведення конкурсу “Нескорені школи” (далі – 

Конкурс) серед учнів та колективів  закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) 

цільових міст ініціативи «Добрі сусіди – одна  країна» (Дніпропетровської, Запорізької,  

Миколаївської,  Одеської та  Харківської областей) для підтримки як наявних 

соціальних, екологічних, патріотичних  заходів, так і започаткування нових, покликаних 

підвищити згуртованість населення та сприяти спільному вирішенню міських проблем, 

насамперед спричинених війною. 

Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» виступає 

Організатором Конкурсу (далі – Організатор).  

Організатор несе повну відповідальність за реалізацію Конкурсу та його відповідність 

вимогам цього Положення.  

 

2. Мета Конкурсу  

Мета конкурсу — об'єднати та залучити учнівську молодь цільових областей до 

позитивних перетворень з підвищення якості та комфортності життя громади міста, що 

сприятиме розвитку культури добросусідства, навичок командної роботи та 

взаємодопомоги, формуванню активної громадянської позиції. 

 

3. Географія Конкурсу 

Конкурс реалізується на неокупованих територіях Дніпропетровської, Запорізької, 

Миколаївської Одеської та Харківської областей. 

 

4. Учасники Конкурсу 

Ініціатива впроваджується на добровільних засадах і є відкритою для всіх учнів та 

колективів закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) населених пунктів 

неокупованих територій Дніпропетровської, Харківської, Одеської, Запорізької та 

Миколаївської областей. 

 

5. Терміни проведення 

Конкурс триватиме з 20 жовтня 2022 року по 20 січня 2023 року. 

Підведення проміжних підсумків та вибір переможців відбуватиметься щомісячно до 

20 числа кожного календарного місяця конкурсу: 20 листопада, 20 грудня 2022 року, 

20 січня 2023 року. 



За результатами першого етапу Організатор, окрім оголошення переможців, дасть 

роз’яснення щодо помилок та недоліків заявок, які не були відібрані. Конкурсанти, чиї 

заявки не були схвалені, матимуть можливість доопрацювати їх, виправити помилки 

та усунути недоліки, подати Заявки на наступні етапи. 

Таким чином, чим раніше подана заявка, яка підготовлена з належним рівнем якості, 

тим більше шансів у Конкурсанта бути відібраним до переліку переможців Конкурсу. 

Всього за період проведення конкурсу планується відібрати не менш ніж 

25 переможців. 

Якщо за результатами одного з проміжних етапів будуть відібрані 25 або 

більше переможців, Організатор має право зупинити проведення Конкурсу на 

будь-якому з проміжних етапів. 

 

6. Умови надання підтримки громадських ініціатив  

У рамках Конкурсу здійснюється підтримка таких можливих громадських ініціатив:  

− толоки та інші заходи громадської активності, які спрямовані на вирішення питань 

благоустрою територій;  

− заходи та акції соціальної спрямованості, які мають на меті надання допомоги  

вразливим групам населення;  

− екологічні дії, у т. ч. спрямовані на прибирання та вивезення сміття з місць загального 

користування – парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків тощо, очищення 

водойм, вторинне використання речей з досягненням соціального ефекту тощо;  

− флешмоби, челенджі та інші акції, спрямовані на залучення мешканців міста до 

проявів громадянської, патріотичної позиції;  

− проведення інформаційних та освітніх кампаній з питань, дотичних до цілей та  

специфіки цього конкурсу, серед широких верств населення.  

Для участі в Конкурсі Конкурсанти подають Організатору заявку, де конкретно та  

реалістично описують суспільно важливу ініціативу або проблему, яку хочуть  

вирішити, деталі проведення заходу з поясненням, яку саме допомогу його учасники  

планують отримати від Організатора. Переваги матимуть заявки, які містять  

фото- та/або  відеопояснення особливостей ініціативи / заходу.  

Заявки на участь у Конкурсі заповнюються у гугл-формі за посиланням:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKQR2UIF1h_NoyjERtIEmSnTVGQmfAPxTr

u0MSBZzW-TFUdg/viewform?usp=pp_url 

 

Увага. При плануванні ініціативи учасники мають зважати на те, що між 

поданням заявки та її впровадженням у випадку відбору слід 

передбачити щонайменше місяць. Адже Організатору знадобиться 

певний час для опрацювання заявок, документального оформлення та 

організації грантової підтримки.  

 

6. Сума та форма надання грантової підтримки  

Грантова підтримка надається Організатором у негрошовій формі. Сума допомоги 

може становити до 2 000,00 грн.  

У рамках надання грантової підтримки у негрошовій формі Організатор може:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKQR2UIF1h_NoyjERtIEmSnTVGQmfAPxTru0MSBZzW-TFUdg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKQR2UIF1h_NoyjERtIEmSnTVGQmfAPxTru0MSBZzW-TFUdg/viewform?usp=pp_url


6.1. фінансувати (співфінансувати) такі види витрат на здійснення ініціатив:  

− витрати на послуги сторонніх організацій, які пов’язані з реалізацією та / або 

підготовкою громадської ініціативи (наприклад, друк плакатів / банерів для  

проведення патріотичного флешмобу);  

− оренду приміщень / обладнання / транспорту, необхідних для проведення заходів;  

 

6.2. надавати брендований інструментарій, який застосовуватиметься у процесі  

проведення заходів: лопати, штирьові/віялові граблі, садові ножиці, секатори, різаки 

для гілок, мітли, контейнери для сміття, екосумки, тканинні господарські рукавиці, одяг 

для здійснення господарських робіт;  

 

6.3. брендовані футболки, світшоти, кепки, жилети, медичні маски, термоси та інші 

брендовані елементи одягу та аксесуарів, необхідні для проведення публічних акцій 

та освітніх заходів; 

 

 

6.4. офісний папір, стікери, клей, папір для фліпчарту, фарби, фломастери, скотч, 

папки, блокноти, екоручки, флешки, бейджи, магніти, ножиці, крейду та інші 

канцтовари, необхідні для проведення публічних акцій та освітніх заходів; 

6.5. інтелектуальні ігри та інші іграшки; спортивний інвентар: скакалки, м’ячі та ін.; 

книжки; швейні аксесуари; брелки; бездротові навушники, портативні зарядні пристрої, 

інші мультимедійні та комунікаційні пристрої; інша продукція, необхідна для 

проведення інформаційно-освітніх заходів за участі дітей та молоді, конкурсів, інших 

заходів громадської активності. 

Увага. Такі види витрат на придбання товарів та послуг не можуть 
бути  профінансовані в рамках цього конкурсу:  

 обладнання для спостереження;  
 товари та послуги для підтримки діяльності поліції або 
іншої  правоохоронної діяльності;  



 сільськогосподарські товари: насіння, рослини,  хімічні засоби їхньої обробки, 
добрива, пестициди;  

 фармацевтичні препарати;   
 послуги з утилізації небезпечних відходів, у т. ч. енергоефективних ламп, 

батарейок та інших небезпечних відходів у складі побутових;  
 будівельно-монтажні роботи. 

 

7. Прикінцеві положення  

Організатор залишає за собою право вносити зміни до Положення про порядок  

проведення Конкурсу протягом всього періоду його проведення.  

Факт участі в Конкурсі означає, що всі учасники погоджуються із правилами, 

встановленими цим Положенням про Конкурс, а також з тим, що вся подана у Заявці  

інформація, імена, прізвища учасників ініціативи, а також фото- і відеоматеріали, 

пов'язані з реалізацією громадської ініціативи, можуть бути використані органом  

місцевого самоврядування та Організатором Конкурсу в інформаційних, рекламних та  

інших матеріалах, спрямованих на популяризацію Конкурсу та ініціативи «Добрі 

сусіди – одна країна». Контактна інформація учасників слугуватиме лише для 

внутрішнього використання.  

 


