
Виконавчий комітет Коростенської міської ради оголошує 

КОНКУРС СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ! 

Метою проведення конкурсу є підтримка суспільно-корисної діяльності 

неприбуткових громадських організацій та вирішення або пом’якшення 

соціальних проблем міста. 

Пріоритетні напрямки реалізації проектів в 2021 році:  

1. Популяризація здорового способу життя та організація дозвілля молоді. 

2. Розвиток туризму, збереження та популяризація історико-культурної 

спадщини міста. 

3. Соціально-психологічна реабілітація населення. 

4. Проекти в сфері екології та навколишнього середовища. 

5. Популяризація сортування сміття та інші питання поводження з 

відходами. 

6. Розвиток науково-технічного потенціалу школярів та молоді. 

7. Національно-патріотичне та правове виховання молоді. 

Вимоги до організацій, що можуть брати участь в конкурсі: 

1.Організація, в тому числі новостворена, зі статусом юридичної особи, яка 

діє відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання»,  метою 

діяльності якої не є отримання прибутку для його перерозподілу між 

засновниками, членами чи пов’язаними з ними особами, та яка внесена до 

реєстру неприбуткових організацій. 

      2.Діяльність організації має поширюватись на територію міста Коростеня. 

      3.Організація не повинна мати заборгованості по сплаті необхідних податків     

та зборів за попередній звітний період. 

Документи, які подаються на конкурс: 

1. Проект, викладений українською мовою та оформлений у відповідності 

до вимог Положення про міський конкурс соціальних проектів серед 

неприбуткових громадських організацій міста Коростеня. 

2. Копія статуту ГО. 

3. Копія довідки про внесення ГО до реєстру неприбуткових організацій. 

4. Копія звіту до фіскального органу за попередній фінансовий рік. 

5. Рекомендаційні листи від інших громадських організацій, державних 

установ та організацій, що можуть підтвердити попередню діяльність ГО 

(не більше двох). 

6. Інформація про діяльність ГО та її основні здобутки обсягом до 3600 

знаків. 



Положення про міській конкурс та форму проектної заявки можна завантажити 

з офіційної Інтернет сторінки міста  www.korosten-rada.gov.ua в розділі 

«Програми розвитку міста    Конкурс на отримання муніципального гранту для 

реалізації соціальних проектів     Форма проекту» або отримати безпосередньо 

у відділі місцевого економічного розвитку міськвиконкому (каб.37, ІІІ поверх). 

Сума фінансування з міського бюджету одного проекту в рамках конкурсу не 

може перевищувати 50,0 тис. грн. 

         Останній термін подачі документів: 31 березня  2021 року до 17:00  год. 

         Результати конкурсу будуть опубліковані в місцевих ЗМІ до 16 квітня 

2021 року. 

Адреса, контактний телефон: м. Коростень, вул. Грушевського, 22  кабінет 37 

(відділ місцевого економічного розвитку), телефон/факс 4-10-20 

e-mail: kor.ekonom@ukr.net 

 

https://korosten-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/pologennya_1326.pdf
mailto:kor.ekonom@ukr.net

