
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» 
вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./ факс: (044) 248-25-14 

 

 

Від   29.10.2019   №  22.1/10-4066           

На № _________ від ___________   Керівникам закладів вищої освіти 

 

Щодо проведення Всеукраїнського 

 студентського професійного творчого 

 конкурсу проектів «Територіальний 

 розвиток громад в Україні» 

 

Шановні колеги! 

За дорученням Міністерства освіти і науки України ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» повідомляє, що на базі Миколаївського національного аграрного університету 

проходитиме Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурс проектів 

«Територіальний розвиток громад в Україні» (далі - Конкурс). 

Конкурс проводиться з метою забезпечення інтелектуального самовдосконалення 

молоді, формування її активної громадянської позиції та залучення до суспільно-громадського 

життя територіальних громад. 

Програма Конкурсу включає розробку та захист проектів за такими номінаціями: 

1.  Організація ефективної системи надання соціальних послуг населенню. 

2.  Розвиток підприємництва, місцевого розвитку. 

3.  Реформування системи житлово-комунального господарства. 

4.  Удосконалення системи благоустрою населених пунктів. 

5.  Удосконалення механізмів організації громадського порядку та охорони довкілля. 

6.  Розвиток готельно-ресторанної та туристичної діяльності. 

7.  Енерго- та ресурсозбереження, у тому числі в житлово-комунальній сфері. 

8.  Підтримка здорового способу життя населення. 

9.  Підвищення безпеки життя, зменшення ризику виникнення природних та техногенних 

катастроф на території адміністративно-територіальної одиниці. 

10.  Розвиток ефективних механізмів управління громадою. 

11. Впровадження механізмів ефективного використання фінансових, земельних, майнових 

та інших ресурсів  розвитку місцевого самоврядування. 

12.  Освітнє, наукове та інформаційне забезпечення розвитку місцевого самоврядування. 

13. Підвищення правової спроможності територіальних громад. 

Конкурс проводиться у три етапи: 

І етап – до 17 квітня 2020 року у закладах вищої освіти; 

ІІ етап – до 15 травня 2020 року у Миколаївському національному аграрному університеті; 

ІІІ етап (фінальний) – 05 червня 2020 року, проведення підсумкової науково-практичної 

конференції у Миколаївському національному аграрному університеті. 

З додатковою інформацією щодо проведення Конкурсу можна ознайомитися за 

посиланням: https://www.mnau.edu.ua/olimp-ta-konk/kon-gromadi. Контактна особа: Ключник 

Альона Володимирівна, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування і 

міжнародної економіки, тел. +380 67 738 9759. 
 

З повагою,  

в. о. директора   
 

 

 

      Юрій ЗАВАЛЕВСЬКИЙ 

 

Михайленко Н. П., 044 2481921 
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