
Оголошення

щодо громадських об’єднань -  переможців конкурсу з надання фінансової підтримки з бюджету Дніпровської міської 
територіальної громади у рамках виконання Програми розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для 

людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки.

Відповідно до Програми розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення 
діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 23.09.2020 
№20/61, 08.04.2021 відбулось засідання конкурсної комісії. На конкурс було подано 15 проектів від громадських 
об’єднань. Конкурсною комісією було відхиллено 7 проектів, як такі, що не відповідають умовам конкурсу.

Конкурсною комісією з відбору громадських об’єднань для надання фінансової підтримки з бюджету Дніпровської міської 
територіальної громади у 2021 році було визначено таких переможців конкурсу:

№ Н азва гром адської організації Н азва проекту П роблем а, на виріш ення я к о ї створено проект

1

ГО «Честь та Віра» «Моя країна -  Україна!» Формування патріотизму у молоді, самовідданості, активної 
громадської позиції, особистості відповідальності і єдності 
українського народу, Батьківщини, держави, нації, утвердження 
поваги до державної мови. Пропаганда здорового способу життя.

2

ГО «Розвиток молоді» «Школа громадського 
діяча»

Виявлення молодих лідерів та виховання з них нової генерації 
управлінців та державотворців -  ініціативних, відповідальних, 
висококваліфікованих професіоналів, спроможних сприяти 
формуванню в Україні громадського суспільства.

3
ГО «Майбутнє за нами. Дніпро» «Діти понад усе» 

«Майбутнє залежить від 
нас»

Формування та розвиток культури здорового способу життя, 
спілкування та допомога у напрямку фізичного та патріотичного 
виховання дітей, молоді, а також батьків.



4

ГО «Батьківська рада НВО 136» «Екосистема розвитку 
дитини»

Створення безпечного психологічного та екологічного освітнього 
середовища де кожна дитина розглядається як творча 
індивідуальність, взаємодія з педагогами, батьківської та 
педагогічної громади.

5

ДО ГО «Дніпропетровський Центр 
Здорової Молоді»

Програма-тренінг 
«Громадянсько-правова 
ресоціалізація, 
самоврядування та 
інформаційна гігієна»

Пряме залучення одужуючої від залежності молоді до розробки, 
підтримки, реалізації та популяризації в місті Дніпро до програми 
ресоціалізації залежних, заснованої на правах людини, демократії 
недискримінації, критичного мислення. Залучення молоді, яка 
опинилась в складних життєвих обставин, до активного 
соціального та громадського життя.

6

ГО «Асамблея культурного обміну 
України»

«ЕКООСВІТА Дніпра 
2021: залучення молоді 
до екологічних проектів 
місцевого 
самоврядування»

Створення осередку співпраці та діалогу стосовно еко-політики в 
Україні (представники державного сектора, органів місцевого 
самоврядування, бізнес-середовища, освітян та молоді).

7

ДОГО «Дніпропетровський комітет по 
захисту прав споживачів»

«Доступна правова 
допомога та підвищення 
правосвідомості 
громадян територіальної 
громади м. Дніпра»

Система захисту прав споживачів.

8
ГО «Турбо» «Тренінг для 

квартальних комітетів в 
м. Дніпро»

Створення інформаційну правову платформу для квартальних 
комітетів.

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, 
внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради А. В. Нідєлько


