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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення встановлює умови, порядок організації та проведення партнерського 

конкурсу соціальних проєктів «Від Миколая до Миколая». 

1.2. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Цивільного 

кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права», Положення про 

організацію наукової, науково-технічної діяльності у Миколаївському національному аграрному 

університеті, Положення про науково-творче товариство молодих науковців Миколаївського 

національного аграрного університету, Положення про конкурс стартапів та проєктів розвитку 

Миколаївського національного аграрного університету, інших нормативно-правових актів та 

Статуту Миколаївського національного аграрного університету (далі - МНАУ). 

1.3. Метою проведення партнерського конкурсу проєктів «Від Миколая до Миколая» (далі 

– Конкурс) є дослідження і збереження історико-культурної спадщини та розвиток туристичного 

потенціалу Миколаївщини, сприяння формуванню сталої української національної ідентичності, 

вихованню любові до своєї малої батьківщини та підвищенню соціальної активності учнівської 

молоді, здобувачів вищої освіти, науковців, мешканців територіальних громад Миколаївської 

області. 

1.4. У Конкурсі можуть брати участь ініціативні групи, до яких входять представники 

учнівської молоді, здобувачів вищої освіти, науковці, активні мешканці територіальних громад 

та організації громадянського суспільства  (громадські та благодійні організації, благодійні 

фонди, тощо) (далі – Учасники). 

1.5. Засновником партнерського Конкурсу є МНАУ і Благодійна організація "Благодійний 

фонд «ЛАСКА» (далі – Фонд ЛАСКА). Конкурс ініційовано в рамках спільної реалізації та 

розвитку Проєкту «Студентське соціальне підприємство «Пекарня «Хліб мого краю». 

1.6. Конкурс проводиться на засадах добровільності, відкритості, прозорості та гласності. 

1.7. Координацію Конкурсу забезпечує МНАУ. 

1.8. Контроль за організацією, проведенням та дотриманням вимог цього Положення 

здійснює організаційний комітет (далі – Оргкомітет). 

1.9. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних здійснюється відповідно 

до вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

1.10. Учасники Конкурсу є відповідальними за достовірність інформації, поданої на 

розгляд експертної ради, та гарантують авторство.  
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1.11. Оргкомітет веде реєстр проєктів з метою                  виключення можливості повторного 

подання їх на Конкурс. 

1.12. Основними завданнями Конкурсу є: 

- активізація залучення зацікавлених сторін до дослідження і збереження історико-

культурної спадщини та розвитку туристичного потенціалу Миколаївщини; 

- зміцнення партнерства держави, місцевого самоврядування, громадянського 

суспільства та бізнесу у сфері дослідження і збереження історико-культурної спадщини та 

розвитку туристичного потенціалу Миколаївщини; 

- виявлення соціально-відповідальної учнівської молоді, здобувачів вищої освіти, 

науковців та представників територіальних громад, сприяння реалізації ними соціально значущих 

проєктів;  

- активізація розвитку креативності Учасників Конкурсу та створення умов для 

підготовки й становлення нової генерації високоосвічених професіоналів, здатних реалізувати 

стійкий динамічний інноваційний розвиток Миколаївської області; 

- реалізація соціальних проєктів із залученням різноманітних джерел, пропагування 

діяльності соціальних підприємств та соціально відповідальних бізнесів; 

- сприяння формуванню інноваційного іміджу Миколаївської області. 

1.13. Інформація щодо проведення Конкурсу розміщується на веб-сторінках МНАУ та 

Фонду ЛАСКА.  
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2.СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ 

2.1. Кількість проєктів та Учасників Конкурсу не обмежується. 

2.2. До участі у Конкурсі допускаються проєкти, своєчасно подані ініціативними 

групами та організаціями громадянського суспільства (громадськими та благодійними 

організаціями, благодійними фондами, тощо). 

2.3. Мовою Конкурсу є державна. 

2.4. Проєкти мають відповідати нижче наведеним номінаціям Конкурсу. 

2.5. Конкурс проводиться в два етапи: 

- І етап – подання та оцінювання проектів, визначення проєктів-переможців експертною 

радою; 

- ІІ етап – виконання та оцінювання результатів проєктів; 

2.6. Для участі у І етапі Конкурсу потрібно заповнити  заявку (Додаток 1) та своєчасно 

надіслати проєкт на електронну адресу: rector@mnau.edu.ua 

2.7. Конкурс проводиться за такими номінаціями: 

1) дослідження і збереження історико-культурної спадщини Миколаївської області; 

2) розвиток туристичного потенціалу Миколаївської області; 

2.8. Проєкт повинен вирішувати певну проблему та мати цільову групу (споживача). 

2.9. Конкурс оголошується наказом ректора МНАУ, в якому зазначаються склад 

Оргкомітету та строки проведення Конкурсу. 

2.10. Експертна рада створюється наказом ректора МНАУ за поданням Оргкомітету, який 

визначає кількість та кандидатури членів експертної ради, залежно від кількості та тематики 

поданих проєктів. 

2.11. Заявки на участь у Конкурсі та проєкти, які пройшли реєстрацію, направляються на 

розгляд експертної ради. 

2.12. Експертна рада визначає переможців Конкурсу. 

2.13. Результати Конкурсу повідомляються Учасникам листом на електронну адресу, 

зазначену в заявці і розміщуються на сайті МНАУ. 
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3.ОРГКОМІТЕТ КОНКУРСУ ТА ЕКСПЕРТНА РАДА 

3.1. Оргкомітет виконує такі функції: 

- проводить організаційну роботу з підготовки і проведення Конкурсу; 

- затверджує спільно із експертною радою підсумкове рішення про результати 

проведення Конкурсу; 

- складає звіт про проведення Конкурсу. 

3.2. Оргкомітет очолює ректор МНАУ. 

3.3. Для проведення оцінювання проєктів Оргкомітет утворює експертну раду. 

3.4. Організація роботи експертної ради покладається на його голову, заступника та 

секретаря, які планують проведення засідань, порядок розгляду заявок, установлюють терміни 

оформлення відповідних документів, інформації, оголошень тощо. 

3.5. Експертна рада виконує такі функції: 

- оцінює проєкти за поданими заявками; 

- визначає переможців та рекомендує їх до затвердження, складає відповідні протоколи. 

3.6. Протягом І етапу Конкурсу експертна рада розглядає подані проєкти та здійснює їх 

оцінку (Додаток 2). 

3.7. Для розгляду та оцінювання наданих на Конкурс робіт за кожною номінацією зі 

складу експертної ради призначаються експерти з урахуванням тематики проєктів. 

3.8. До складу експертів входять особи, що мають досвід діяльності у сфері, що змістовно 

наближена до тематики проектів, представники організацій громадянського суспільства та фахівці 

в сфері проєктного менеджменту. Експерти несуть персональну відповідальність за достовірність 

і повноту аналізу, обґрунтованість рекомендацій відповідно до вимог завдання щодо проведення 

оцінки. 

3.9. Невідповідність заявки вимогам Конкурсу є підставою для її відхилення за 

формальними ознаками. 

3.10. Експертна рада на своєму засіданні здійснює розгляд заявок проєктів з урахуванням 

їх відповідності критеріям за результатами оцінки, після чого формує їх рейтинговий список (далі 

– рейтинговий список) із зазначенням інформації щодо їх чисельного оцінювання (від 

найбільшого значення до найменшого). 

3.11. Критеріями оцінювання проєктів є: відповідність номінації; актуальність; 

інноваційність; зрозуміле подання; собівартість, реалістичність виконання. 
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4.ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ 

4.1. Остаточне рішення щодо визначення переможців Конкурсу приймається простою 

більшістю голосів присутніх на засіданні членів експертної ради. У разі рівного розподілу голосів 

ухвальним є голос голови експертної ради. 

4.2. Засідання експертної ради вважається правочинним у разі участі в ньому не менше 2/3 

його складу. 

4.3. Рішення експертної ради оформляється протоколом (Додаток 3), який підписують 

голова, а в разі відсутності його на засіданні експертної ради 

– заступник голови та секретар. Протокол і закриті конверти з документацією засідань 

експертної ради зберігаються у МНАУ. Протокол засідання експертної ради є підставою для 

підготовки наказу ректора МНАУ про переможців Конкурсу. 

4.4. Перелік переможців Конкурсу за номінаціями, затверджується наказом ректора 

МНАУ. 

4.5. З переможцями Конкурсу – ініціативними групами та/або організаціями 

громадянського суспільства – підписується відповідна угода щодо виконання проекту з МНАУ 

або з Фондом ЛАСКА. Фінансування проєктів-переможців здійснюється  за рахунок джерел, не 

заборонених чинним законодавством України. 
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5.ВИКОНАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЄКТІВ 

5.1. Виконання проєктів-переможців розпочинається після підписання відповідних угод 

з ініціативними групами та/або організаціями громадянського суспільства. Проєктна діяльність 

здійснюється згідно умов в підписаних угодах. 

5.2. Тривалість проєктів-переможців не може перевищувати трьох-місячний термін і 

має бути розпочата та завершена згідно відповідного наказу ректора МНАУ. 

5.3. Оцінювання результатів проєктів-переможців здійснюється по їх завершенню 

членами оргкомітету та експертної ради на підставі описових та фінансових звітів, наданих 

ініціативними групами та/або організаціями громадянського суспільства – переможцями 

Конкурсу.  
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6.КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1.   Загальний контроль за дотриманням вимог Положення здійснює ректор МНАУ. 

6.2. Безпосередній контроль та відповідальність за дотримання вимог Положення 

здійснює декан факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації. 

6.3. Відповідальні особи, передбачені розділом 5, несуть  дисциплінарну 

відповідальність за порушення вимог цього Положення. 
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7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Положення вводиться в дію з дня його затвердження наказом ректора МНАУ. 

7.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться наказом ректора за рішенням вченої 

ради МНАУ. 

7.3.  Дія Положення скасовується наказом ректора за рішенням вченої ради МНАУ. 

7.4.  З усіх питань, які не врегульовані цим Положенням, необхідно керуватися чинним 

законодавством України. 
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ЗАЯВКА 
щодо участі в конкурсі соціальних проєктів «Від 

Миколая до Миколая» 
 

Назва проєкту    
 

Суть проекту   
 

Заявка подається від : 
(оберіть одне) 

Ініціативної групи 
Організації громадянського суспільства  

Електронна адреса:  

1. БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ/ІНІЦІАТИВНУ ГРУПУ 

Назва територіальної 
громади 

 

Назва організації. Якщо Ви 
представляєте ініціативну 
групу, то напишіть 
“Ініціативна група” 

 

 

Дата створення організації. 
Якщо Ви представляєте 
ініціативну групу, то 
залиште цей рядок 
незаповненим. 

 

Адреса (місцезнаходження) 
організації 

 

Голова організації/керівник 
ініціативної групи (ім’я 
та контакти, включно з 
телефоном та 
електронною поштою) 

  

Відповідальний представник 
(керівник проєкту) Ім’я 
та контакти (телефон, 
електронна пошта) 

  

 
Опис проекту  

2. ЯКУ ПРОБЛЕМУ ВИРІШУЄ ПРОЕКТ?  
 
 

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ. 
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4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ . Напишіть, яких змін, короткострокових і довгострокових, ви 
плануєте досягти в результаті проекту і як це вплине на  (1) цільові групи, (2) інших членів 
громади, (3) громаду в цілому. Використовуйте кількісні та якісні показники. 
 
Короткострокові результати Довгострокові результати 
  
  
  
 
 

5. ЦІЛЬОВІ ГРУПИ. На які цільові групи спрямована діяльність проекту?  Опишіть, основну цільову 
групу  та інші групи, що зацікавлені у реалізації проекту. Зазначте, яким чином вони будуть 
залучені у заходи проекту. Вкажіть кількісні та якісні характеристики (скільки осіб, якого віку, 
статі тощо). Опишіть, яким чином проект враховує інтереси чоловіків і жінок. 
 

6. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ І РОБОЧИЙ ПЛАН ПРОЕКТУ  
 
Перелічіть всі заходи, які ваша організація пропонує для досягнення очікуваних результатів 
проекту.  Будь ласка, включіть зовнішні та внутрішні ресурси, орієнтовну тривалість (термін) 
запропонованих заходів. За потреби додайте рядки. Максимальна тривалість проекту до 3-х місяців 
(1 лютого – 30 квітня 2022 року). 

 
Тривалість 
(дата початку та 
дата завершення 

робіт) 

Захід.  
Що буде зроблено? 

Відповідальна 
особа 

Очікуваний результат 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   

 
7. ПРОЕКТНА КОМАНДА. Перелічіть усіх людей, які будуть задіяні у виконанні проєкту і вкажіть їхні  

навички та роль у проєкті.  
 
8. СПРОМОЖНІСТЬ І ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ АБО ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ (не більш ніж 1 сторінка). 

Наведіть приклади попередньої діяльності вашої організації чи ініціативної групи і вкажіть, яких 
результатів вам вдалося досягти.  

9. ВЛАСНИЙ ВНЕСОК. Опишіть власний внесок у проект. Організація повинна забезпечити внесок, 
який може бути наданий в формі 1) матеріалів або сировини; 2) обладнання та послуг; 3) 
фінансового внеску; 4) майнового внеску; 5) часу та трудового внеску. Власний внесок може бути 
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наданий з бюджету місцевої влади, місцевим бізнесом, або мешканцями громади. Мінімальна 
величина внеску - 10% бюджету проекту.  
 

10. БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ 
 

Детально розпишіть у гривнях  розрахунки кожну статтю бюджету проекту згідно описаної вище 
проектної діяльності. 

 
 

 
Статті 
витрат 

Вартість 
однієї 

одиниці/  
одиниці 

часу  

Кількість 
окремих 
одиниць 

Період 
часу 

 

Внесок 
Заявника  

Сума, яка 
запитується 

Загальна 
сума, яка 
потрібна 

для 
виконання 

проєкту 
Оплата 
послуг 

      

Обладнання       
Матеріальне 
забезпечення 

      

Інше  
 

      

РАЗОМ       
 
 

11. РЕКОМЕНДАЦІЇ І ЛИСТИ ПІДТРИМКИ. Вкажіть, від кого ви маєте листи підтримки. Додайте їх копії 
до заявки. 

 
12. ДОДАТКИ. Перелічіть усі інші додатки, які ви докладаєте до заявки.  
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Додаток 2 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 
щодо проєкту 

_____________________________________________, 
представлений на конкурсі соціальних проєктів «Від 

Миколая до Миколая» 
 

 
 
№ 
з/п 

 
 

Характеристики та критерії оцінювання проєкту 

Рейтингова 
оцінка. 

Максимальна 
кількість балів 
(за 100-бальною 

шкалою) 

Бали 

1. Відповідність номінації 5  

2. Актуальність  
 

20   

3. Інноваційність  
 

25 
 

 

4. Зрозуміле подання 
 

20  

5. Собівартість проекту 
 

10  

6. Реалістичність виконання 
 

20  

7. Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-6): 

  

7.1    

7.2    

7.3    

….    

Сума балів  

 

Загальний висновок 
 

(рекомендується/не рекомендується) 
 

Експерт   
(підпис) (П.І.Б., посада, науковий ступінь) 

 

     20 року 
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ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 
експертної ради конкурсу соціальних проєктів «Від 

Миколая до Миколая» 

від       20 року 

Присутні: (із ) членів експертної ради 

Експертною радою опрацьовано ______ заявок. 

 

ПІБ учасника 
(повністю) 

Назва проєкту Номінація Рейтинг, бали 

1 2 3 4 
 
 

Голова експертної ради        
(підпис)                      ( прізвище та ініціали) 

 

Секретар експертної ради          
(підпис)                     (прізвище та ініціали) 
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Лист ознайомлення 

 

Посада ПІБ Дата Підпис 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Передрукування, копіювання та передачу третім особам заборонено Сторінка 19 із 19 
 

 

 

 Миколаївський національний аграрний університет 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ПАРТНЕРСЬКИЙ КОНКУРС СОЦІАЛЬНИХ 

ПРОЄКТІВ  
«ВІД МИКОЛАЯ ДО МИКОЛАЯ» 

 
 
 

СО 5.330.10-00.2021 

 

Лист реєстрації змін 
 

Номер 
зміни 

Дата й номер 
повідомлення про 

зміну 

Лист 
докумен

та 

Розділ, 
підрозділ 
або пункт 
документа 

Дата 
Прізвище й 
ініціали, що 

реєструє зміну 
Підпис 

1       

2       

3       

4       

5       
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