
Переможці конкурсу соціальних проєктів 2021 року 

ПРОЄКТ «Клуб Січових Стрільців», ГО «Відродження та захист Полісся» 

Керівник проекту - Волівецький Максим. 

Бюджет проєкту – 75,0 тис.грн., в т.ч. 50,0 тис.грн. – кошти міського бюджету, 25,0 тис.грн. – 

власні кошти. 

Мета проєкту: Популяризація теорії і практики здорового способу життя, організація 

дозвілля молоді та сім’ї на засадах і принципах національно-патріотичного виховання, в 

основі яких історія і традиції українського народу та м. Коростень. 

ПРОЄКТ «Фестиваль старовинної культури «Княжий спадок», ГО «Власний вимір» 

Керівник проєкту - Бондарчук Роман 

Бюджет проєкту – 80,0 тис.грн., з них 50,0 тис.грн. - кошти міського бюджету, 30,0 тис.грн. - 

власні та залучені кошти. 

Мета проєкту, у першу чергу, призначена для піднесення духу та поліпшення настрою 

коростенців, для популяризації активного сімейного відпочинку для наших містян, для 

поширення серед молодшого покоління культурних надбань наших предків, для розширення 

культурних горизонтів старшого покоління, відзначення 1075 років від дати першої писемної 

згадки про місто Коростень, для відтворення та ознайомлення в доступній формі з фактами з 

історії України та нашої місцевості. 

ПРОЄКТ «Вуличний простір», ГО «Кора Хаб» 

Керівник проекту – Денис Вишневський 

Бюджет проєкту – 50,0 тис.грн, з них 50,0 тис.грн. - кошти міського бюджету, 1,4 тис.грн. - 

власні кошти. 

Мета проєкту - Створення вуличного простору, де можна провести свій вільний час, 

організовувати вуличні заходи. Реалізація проєкту популяризує волонтерство серед жителів 

міста. 

До відома: міський конкурс соціальних проектів серед неприбуткових 

громадських  організацій міста проводиться в рамках виконання заходів загальноміської 

програми по реалізації Стратегічного плану розвитку міста Коростеняна 2020-2024 роки. 

На 2021 рік в міському бюджеті передбачено 150,0 тис.грн. на реалізацію соціальних 

проєктів, які стануть переможцями конкурсу. Згідно з умовами конкурсу сума коштів, яка 

може бути виділена на 1 проєкт не повинна перевищувати 50,0 тис. грн. 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕМОЖЦІ 2021 

 

 Рейтинг 

проєкту  

Назва 

проєкту  

Громадська  

організація  

Фінансуван

ня з 

міського 

бюджету, 

грн.  

Загальний 

бюджет 

проєкту  

Загальний  

середній  

бал  

1  Клуб 

Січових 

Стрільців  

Відродження 

та захист 

Полісся  

50 000,00  75 000,00  86  

2  Фестиваль 

старовинної 

культури 

«Княжий 

спадок»  

Власний 

вимір  

50 000,00  80 000,00  70  

3  Вуличний 

простір  

Кора Хаб  50 000,00  51 400,00  60  
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