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Інформація
щодо стану реалізації Програми «Громадські ініціативи» у м.Хмельницькому на 20162020 роки за перше півріччя 2020 року
Головним аспектом Програми є підтримка громадських ініціатив, спрямованих на
акумуляцію ресурсів міської влади та громадськості для створення базисів сталого
соціально-економічного розвитку міста та вирішення конкретних проблем, що його
стримують.
На засіданні конкурсної комісії (06.02.2020 року) затверджено пріоритетний напрям
реалізації Програми у 2020 році – «Креативний Хмельницький» та оголошено конкурс
Програми з 07.02.2020 року по 10.03.2020 року.
У першому етапі конкурсу Програми конкурсною комісією розглянуто 40
зареєстрованих мікропроєктів. За результатами розгляду відхилено 22 мікропроєкти, як такі,
що не відповідають умовам та критеріям першого етапу конкурсу.
До другого етапу конкурсу Програми конкурсною комісією допущено 18
мікропроєктів, за результатами розгляду яких, шляхом голосування членів конкурсної
комісії, було сформовано рейтинг мікропроєктів, у відповідності до якого визначено 13
переможців конкурсу Програми у 2020 році.
Перелік переможців мікропроєктів громадських ініціатив та їх фінансова підтримка за
рахунок коштів бюджету м.Хмельницького затверджені рішенням виконавчого комітету
Хмельницької міської ради від 14 травня 2020 року № 410 на загальну суму 983,4 тис.
гривень.
№
з/п
1
2

Назва мікропроєкту
Мотиваційний active camp «Хмельницький – місто
активної успішної, здорової молоді»
Фестиваль «MO/DNI» популяризація інноваційних
та екологічних рішень у індустрії моди

Співфінансування
з міського
бюджету, грн.

Середній
бал

81 969,72

24,93

100 000,00

23,88

3
4
5
6

Барвисте дозвілля
Дотик до природи руками «особливих»
Створення лабораторії стартапів
Дорога в життя

95 166,00
33 694,00
100 000,00
85 000,00

23,5
22,94
22,8
22,44

7

Подаруймо особливим радість!

51 000,00

22,19

8

Поширення інформації про аутизм спрямоване на
раннє
виявлення
дітей
з
психофізичними
порушеннями як невід'ємна складова мандата ООН
від ГО «Допомога дітям з аутизмом та іншими
психомовленнєвими особливостями розвитку «Я
МОЖУ» та БФ «Унікальний шлях»

66 924,56

22,00

9

Мережа солідарності

100 000,00

21,81

10
11

Сап спорт
Стоп наркотик - з молоддю на молодіжній мові
Громадський моніторинг якості повітря міста
Хмельницького
Лучник
Всього:

83 196,00
50 000,00

21,00
20,94

38 800,00

20,38

97 695,00
983 445,28

19,63

12
13

Відповідно до умов Програми, мікропроєкти ініціативних груп громадян будуть
передані для реалізації відповідальним виконавцям – виконавчим органам міської ради:
- управлінню праці та соціального захисту населення – мікропроект «Дорога в життя»,
співфінансування з бюджету міста становить 85,0 тис. грн.;
- управлінню екології та контролю за благоустроєм міста – мікропроєкт «Громадський
моніторинг якості повітря міста Хмельницького», співфінансування з бюджету міста
становить 38,8 тис. гривень.
Станом на 21.07.2020 року здійснюється підписання договорів та реалізація
мікропроєктів.
Заступник начальника управління
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