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Положення 

про Конкурсний відбір закладів загальної середньої освіти м. Одеси 

для участі у Шкільному екопросвітньому проекті «Час сортувати» (далі – Проект)  

(англ. - «Time to Sort») 

 

1. Преамбула. 

 

Зважаючи на те, що за останні десятиліття суттєво змінився якісний склад побутового 

сміття та зросла його кількість, – щорічно на сміттєзвалищах в країні накопичується 

близько 50 мільярдів кубометрів твердих побутових відходів, . Через те, що люди майже не 

переймаються сортуванням відходів, а відповідно і їх подальшою переробкою – як наслідок 

накопичені відходи відправляються на сміттєві полігони та звалища, де накопичуються та 

отруюють навколишнє середовище, замість того, щоб приносити людям користь. Для того, 

щоб привернути увагу до проблеми та згуртувати шкільну молодь навколо її вирішення, 

розпочато проект із запровадження роздільного збору твердих побутових відходів у 

закладах загальної середньої освіти м. Одеси. 

 

1.1. Даний «Шкільний екопросвітній проект «Час сортувати» (далі Проект) 

виконується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 

громадською організацією «Центр Демократичного Розвитку Молоді «Синергія». 

1.2. Основна ідея Проекту – це активізувати та згуртувати шкільну молодь міста Одеса 

шляхом долучення до процесу запровадження сортування відходів в 12 навчальних 

закладах, та сформувати спільноту свідомих й відповідальних молодих людей через 

проведення інформаційно-просвітницької кампанії по побудові культури відповідального 

споживання. 

1.3. Час реалізації Проекту: 01 вересня 2019 року по 31.01.2020 року. 

1.4. Проект включає наступні етапи: 

І. Відкриття Проекту та відбір 12 закладів загальної середньої освіти для участі в 

Проекті (вересень 2019); 

ІІ. Проведення навчальних семінарів для школярів (вересень-жовтень 2019) 

ІІІ. Початок процесу сортування в навчальних закладах та запуск основних 

конкурсів в рамках Проекту (15 жовтня 2019). 

IV. Завершення основних конкурсів в рамках Проекту, підбиття підсумків та 

визначення переможців (грудень 2019). 

V. Проведення Еко-челенджу «Моє життя – це 0 відходів» за участі всіх 12 

закладів загальної середньої освіти (грудень 2019). 

VІ. Закриття Проекту та звітування (січень 2020). 
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2. Терміни. 

Заклад загальної середньої освіти (заклад ЗСО) або навчальний заклад – це заклад 

освіти, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері загальної середньої 

освіти (загальноосвітня школа І-ІІІ рівня, школа-інтернат І-ІІІ рівня, навчальний заклад ІІ-

ІІІ рівня освіти (гімназія, ліцей), навчально-виховний комплекс тощо). 

Сортування сміття (відходів) — процес, при якому відходи поділяються на різні 

групи. Сортування відходів може відбуватися вручну в побуті за допомогою схеми 

роздільного збору. 

Тверді побутові відходи (ТПВ) – відходи, які утворюються в процесі життя і 

діяльності людини і накопичуються у житлових будинках, закладах соцкультпобуту, 

громадських, навчальних, лікувальних, торговельних та інших закладах (це харчові 

відходи, предмети домашнього вжитку, сміття, опале листя, відходи від прибирання і 

поточного ремонту квартир, макулатура, скло, метал, полімерні матеріали тощо) і не мають 

подальшого використання за місцем їх утворення. 

Складське приміщення – спеціально обладнане приміщення для зберігання речовин, 

матеріалів, виробів, обладнання тощо. В нашому випадку, це приміщення яке знаходиться 

на території та в управлінні навчального закладу, доступ до нього мають лише працівники 

закладу, і яке може бути використане для складування вторинної сировини в рамках 

реалізації Проекту та при подальшому функціонуванні роздільного збору в навчальному 

закладі. 

 

3. Мета та завдання Конкурсного відбору. 

3.1. Метою Конкурсного відбору є визначення 12 закладів загальної середньої освіти у  

м. Одеса, які візьмуть безпосередню участь у реалізації Проекту та зможуть 

забезпечити проведення всіх запланованих у його рамках активностей. 

3.2.  Завданням Конкурсного відбору є: 

- Привернення уваги освітянської спільноти до проблеми необґрунтованого 

забруднення навколишнього середовища через відсутність налагодженої системи 

роздільного збору ТПВ, в тому числі – у освітніх закладах. 

- Інформування про можливість налагодження роздільного збору ТПВ у закладах 

загальної середньої освіти м. Одеси. 

- Долучення закладів загальної середньої освіти до виховання у молоді свідомого 

ставлення до навколишнього середовища. 

3.3. У відповідності до мети та поставлених завдань з метою забезпечення рівних 

можливостей участі у проекті для закладів загальної середньої освіти з одного боку, та 

ефективного впровадження роздільного збору ТВП – з іншого, сформовано низку 

критеріїв та вимог до учасників конкурсу (див. пункт 8), а також – відповідну форму 

заявки на участь, яка додається (додаток 1). 

 

4. Участь у Конкурсному відборі. 

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

4.2. До участі у Конкурсному відборі приймаються заявки від закладів загальної середньої 

освіти державної та комунальної форми власності, які здійснюють надання освітніх 
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послуг у м. Одеса та, які на момент подачі заявки, не запроваджували роздільний збір 

відходів у своєму закладі та не мають офіційних домовленостей з жодною з 

функціонуючих в м. Одеса заготівельних компаній. Винятки: якщо навчальний заклад 

приймав участь в коротких, одноразових акціях по збору вторинної сировини. 

4.3. Заявки приймаються в електронному вигляді у форматі анкети, заповненої за 

посиланням (https://forms.gle/SEJ3on7nrREARxbv5) або у форматі заповненого «word» 

документа (додаток 1) на електронну скриньку Організації: cddy.synergy@gmail.com. 

4.4.  Участь у Конкурсному відборі автоматично означає ознайомлення та повну згоду 

учасника із даним Положенням. 

 

5. Організаційна структура Конкурсного відбору. 

5.5. Організатором Конкурсного відбору та відповідальним за його проведення є ГО «Центр 

Демократичного Розвитку Молоді «Синергія». 

5.6. Обов’язками Організатора є: 

- Анонсування Конкурсного відбору серед закладів ЗСО м. Одеси 

- Формування Конкурсної комісії 

- Формування системи оцінювання заявок учасників 

- Збір і оцінювання отриманих заявок 

- Оголошення результатів відбору та організація заключення Меморандумів про 

співпрацю із переможцями 

 

6. Проведення Конкурсного відбору. 

6.1.  Конкурсний відбір триває з моменту оголошення початку відбору до 18 години 

21.09.2019 р. Заявки, надіслані пізніше зазначеного часу до розгляду не приймаються. 

6.2.  Оприлюднення рейтингу заявок відбувається 23.09.2019 р. з розміщенням списку на 

базі офіційних каналів комунікації: сторінки Facebook та Instagram, Telegram-канал, 

сайт ГО. В тому числі заклади ЗСО, які були відібрані до участі в Проекті, будуть 

сповіщені особисто через вказані в заявках контактні номери телефону та електронні 

скриньки. 

6.3.  Остаточне оголошення переможців Конкурсного відбору відбудеться після 

заключення Меморандумів, тобто не пізніше 27.09.2019 р. 

 

7. Конкурсна комісія: 

7.1 Конкурсна комісія складається з головної координаторки Шкільного екопросвітнього 

проекту «Час сортувати», координаторки по роботі з закладами загальної середньої 

освіти, координатора роботи з заготівельними компаніями, а також волонтерів 

Організації, які проведуть первинну обробку заявок та забезпечать ефективну роботу 

комісії, а саме – здійснять верифікацію отриманих від учасників даних та підготують 

первинний рейтинг заявок, після проходження процедури відбору переможців. 

7.2. Кожен з членів комісії особисто та безпосередньо оцінює мотиваційну частину 

надісланої заявки та формує власний рейтинг учасників, виходячи з завдань свого 

напрямку діяльності. 
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7.3. Остаточний рейтинг формується на підставі суми балів, отриманих під час верифікації 

даних та від кожного з членів Конкурсної комісії.  

7.4. У випадку, якщо кілька учасників набирають однакову кількість балів, розподіл їх місць 

у рейтингу визначається шляхом голосування членів Конкурсної комісії, де кожен з 

трьох членів має по одному голосу. 

7.5. У випадку, якщо учасник Конкурсного відбору відмовляється від заключення 

Меморандуму, який визначає права та обов’язки учасника та громадської організації 

«Центр Демократичного Розвитку Молоді «Синергія» у рамках реалізації Шкільного 

екопросвітнього проекту «Час сортувати», він вибуває з рейтингу і, відповідно до 

цього, змінюються позиції у рейтингу наступних за ним учасників. 

7.5. Рішення, ухвалене за результатами роботи Конкурсної Комісії є остаточним і перегляду 

не підлягає. 

 

8. Критерії та вимоги до учасників конкурсу 

8.1. Наявність складського приміщення для складування зібраної вторинної сировини  

(до 300 кг) або, за відсутності такого, надання дозволу для розміщення спеціально 

виготовленої комірки для складування вторсировини на території закладу ЗСО (розмір 

комірки може коливатись в межах – 1,5 м (висота) х 1,5 м (ширина) х 2,0/1,5 м 

(довжина)). 

8.2. Наявність активної та вмотивованої команди учнів (максимум 5 осіб) для  координації 

роботи Проекту в межах закладу ЗСО та 1 вчителя для налагодження комунікації 

начального закладу з організаторами (як варіант: учасники шкільного екоклубу або 

екопарламенту). 

8.3. Надання згоди на розподіл коштів, отриманих від продажу вторсировини зібраної 

учнями закладу ЗСО (без врахування вторинної сировини зібраної окремими 

адміністративними одиницями навчального закладу, наприклад – бібліотеки; перелік 

таких одиниць буде узгоджено з кожним закладом ЗСО і даний пункт буде зазначений 

в Меморандумі про співпрацю). 

8.4. Надання згоди на участь та проведення наступних проектних активностей в обраному 

закладі ЗСО: 

- Надання приміщення та забезпечення участі учнів (мінімум 30 осіб) в 3 начальних 

семінарах (час та дати проведення семінарів будуть узгоджуватися з кожним закладом 

ЗСО окремо); 

- Забезпечення приміщенням та надання дозволу на проведення навчальних та 

консультаційних зустрічей з командами учнів щодо здійснення інструктажу по 

координації роботи Проекту в межах навчального закладу (час та дати проведення 

зустрічей будуть узгоджуватися з кожним закладом ЗСО окремо, заплановано мінімум 

1 навчальна зустріч та 1 консультаційна зустріч). 

8.5. Забезпечення участі закладу ЗСО в наступних запланованих конкурсах в рамках 

Проекту: 

- Конкурс на найбільшу кількість зібраної вторинної сировини (в кг) серед закладів 

ЗСО; 
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- Конкурс на найбільшу кількість зібраної вторинної сировини (в кг) серед класів між 

закладами ЗСО; 

- Конкурс «сміттєвих інсталяцій» та дизайну одягу із вторинної сировини 

(передбачається, що заклад ЗСО має самостійно організувати та провести перший етап 

відбору конкурсних робіт з інсталяцій та дизайну і представити на заключному етапі 

Проекту – Еко-челенджі (грудень 2019 р.)  – по 3 роботи з кожної категорії (загалом 6 

робіт)). 

8.6. Забезпечення участі (не менше 25 осіб від закладу ЗСО) найактивніших учасників та 

надання приміщень для проведення заключного етапу Проекту – Еко-челенджу «Моє 

життя – це 0 відходів» (заплановано проведення презентації результатів Проекту від 

закладу ЗСО та організаторів, 3 види майстер-класів для учасників, кава-пауза). 
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