
Переможці конкурсу соціальних проєктів 2021 року 

ПРОЄКТ «Стрілковий клуб Коростеня», ГО «Відродження та захист Полісся» 

Керівник проекту - Волівецький Максим 

Бюджет проєкту – 150,0 тис.грн., в т.ч. 50,0 тис.грн. – кошти міського бюджету, 

100,0 тис.грн. – власні та залучені 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 «Доступний спорт для «особливих» людей», ГО «Коростенське 

об’єднання інвалідів «Сила духу» 

Керівник проекту - Палєха Олександр 

Бюджет проєкту – 50,0 тис.грн. – кошти міського бюджету 

Мета проєкту: створення бази для тренувань та реабілітації людей з 

інвалідністю. 

 

ПРОЄКТ «Фотогалерея просто неба «Погляд у минуле», ГО «Власний вимір» 

Керівник проєкту - Бондарчук Роман 

Бюджет проєкту - 53,5 тис.грн., з них 50,0 тис.грн. - кошти міського бюджету, 

3,5 тис.грн. - власні та залучені кошти. 

Мета проєкту, у першу чергу, призначена для актуалізації історії нашого міста, 

для поширення серед молодшого покоління фактів минулого, для морального 

задоволення людей старшого покоління та поліпшення загального вигляду 

центральної площі. 

 

 

До відома: міський конкурс соціальних проєктів серед неприбуткових 

громадських  організацій міста проводиться в рамках виконання заходів 

загальноміської програми по реалізації Стратегічного плану розвитку міста 

Коростеня на 2020-2024 роки. 

 



 

На 2020 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 202 

 

 Рейтинг  

проєкту  

Назва 

проєкту  

Громадська  

організація  

Фінансуванн

я з міського 

бюджету, грн.  

Загальний 

бюджет 

проєкту, грн  

Загальний  

середній  

бал  

1  Стрілковий 

клуб 

Коростеня  

Відродження 

та захист 

Полісся  

50 000,00  150 000,00  57,8  

2  Доступний 

спорт для 

«особливих» 

людей  

Коростенське 

об’єднання 

інвалідів 

«Сила духу»  

50 000,00  50 000,00  57,6  

3  Фотогалерея 

просто неба 

«Погляд у 

минуле»  

Власний вимір  50 000,00  53 500,00  51,0  

 

 

 


