
 

 

ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ  
для реалізації у ____ році 

 

Заповнює відповідальна особа, яка здійснює реєстрацію проєкту. 

Дата надходження: ___________________ 

Реєстраційний номер проєкту: _____________ 

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка здійснює реєстрацію: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Підпис: _____________________________ 

Інформація про проєкт 

1. Назва проєкту (має відображати кінцеву мету реалізації проєкту) 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Напрям реалізації проєкту 

   

  

Безпека 

   

  

Дороги, транспорт 

   

  

Екологія 

   

  

Житлове господарство 

   

  

Зв'язок, телекомунікації, інформаційні технології 

   

  

Комунальне господарство 

   

  

Культура, мистецтво, засоби масової інформації 

   

  

Освіта 

   

  

Охорона здоров'я 

   

  

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

   

  

Спорт 

   

  

Туризм 
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3. Локалізація проєкту (зазначити район (мікрорайон, вулицю, квартал), вигоди від реалізації 
проєкту (для мешканців відповідної категорії) усього населеного пункту чи жителів всієї 
громади) 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Назва та адреса об'єкта проєкту (зазначити назву та адресу установи/закладу, будинку. Цей 
пункт заповнюється у разі, якщо відповідні дані точно відомі; у разі, якщо передбачаються 
заходи, не прив'язані до одного об'єкта, - пункт не заповнюється) 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Короткий опис проєкту (в лаконічній формі надати загальне уявлення про мету проєкту) 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Повний опис проєкту та прогнозний обсяг витрат 

6. Обґрунтування необхідності реалізації проєкту (описати проблему, яку стосується реалізація 
проєкту, поточний стан ситуації; запропоновані рішення; надати пояснення, чому саме таке 
рішення пропонується, і яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців) 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

1. Соціальний ефект проєкту та (або) його загальнодоступність (надати інформацію про 
кількість потенційних користувачів проєкту, у тому числі безоплатно, про те, яким чином 
забезпечуватиметься загальнодоступність проєкту) 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

8. План заходів з реалізації проєкту (описати план робіт, послуг, необхідних для виконання) 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

9. Очікувані результати проєкту (навести показники, які можна використати для оцінки 
досягнення результатів практичної реалізації проєкту). Орієнтовна вартість (брутто) проєкту в 
розрізі кожної складової та за видами робіт, щодо яких може бути визначена ціна (наприклад: 
придбання предметів, обладнання, демонтаж старого обладнання, ремонт тощо) 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 



Бюджет проєкту 

№ Найменування Кількість (од.) / 
площа (кв. м) / 
протяжність (м 

або пог. м) 

Ціна за одиницю, 
грн 

Орієнтовна 
вартість (брутто), 

грн 

          

          

РАЗОМ х х   

 

10. Інформація про співфінансування (співучасть) у проєкті (надати інформацію щодо 
залучення коштів, матеріальних ресурсів за рахунок небюджетних джерел) 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

11. Вплив проєкту на бюджет у майбутньому (наприклад: потребує подальшого фінансування, 
збільшуються видатки бюджету, планується отримати економію бюджетних коштів, проєкт 
може бути самоокупним (у такому разі зазначити, за рахунок яких джерел), проєкт вимагає 
лише разових витрат тощо) 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

12. Очікуваний термін реалізації проєкту 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

13. Ризики (зазначити перешкоди для реалізації проєкту, на які необхідно звернути увагу) 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

14. Приклади схожих рішень (за наявності зазначити назву, вартість та кошторис подібних 
проєктів, які реалізувалися в інших громадах) 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Автор проєкту (всі рядки обов'язкові для заповнення) 

Прізвище _________________________________________________________________________ 

Ім'я ______________________________________________________________________________ 

По батькові _______________________________________________________________________ 

Дата народження (ДД/ММ/РРРР) _____________________________________________________ 

Серія і номер паспорта (або посвідки на проживання) ____________________________________ 

Телефон(-и) +380 - - ________________________________________________________________ 



Адреса реєстрації __________________________________________________________________ 

Адреса проживання ________________________________________________________________ 

Електронна пошта _________________________________________________________________ 

  Вік 

   

  

16 - 18 

   

  

19 - 30 

   

  

31 - 40 

   

  

41 - 50 

   

  

51 - 60 

   

  

60+ 

  Рід занять 

   

  

Студент 

   

  

Працюю 

   

  

Безробітний 

   

  

Пенсіонер 

   

  

Підприємець 

Додатки до проєкту: 

1. Копія паспорта або посвідки на проживання (для тих, хто подає проєкт у пункті супроводу за 
умови відсутності в особи електронного підпису або BankID). 

2. Список із підписами щонайменше 10 громадян України або громадян інших держав (осіб без 
громадянства), що мають право на постійне перебування на території України на законних 
підставах, які належать до територіальної громади та підтримують цю пропозицію (проєкт), 
окрім його автора) (оригінал списку у паперовій формі). 

3. Фото, схема, креслення, презентації, що демонструють очікуваний результат. 

Згода на обробку персональних даних 

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові) 

даю згоду на обробку моїх персональних даних, зазначених у цьому бланку проєкту, виключно 
для реалізації громадського бюджету (бюджету участі). 

_____________ 
(дата) 

__________________ 
(підпис автора) 

_____________________ 
(П.І.Б. автора) 



 

Я погоджуюся з тим, що: 
заповнений бланк (за виключенням моїх персональних даних) буде опубліковано на сайті 
____________________ ради у розділі "Громадський бюджет"; 
цей проєкт (ідея) може вільно використовуватися ________________ радою та її виконавчим 
органом, у тому числі поза межами громадського бюджету; 
можливі модифікації, об'єднання з іншими завданнями, а також його реалізація в поточному 
режимі; 
можливе уточнення проєкту, якщо його реалізація суперечитиме законодавству України чи сума 
для реалізації у ____ році перевищить максимальний обсяг коштів, визначених на його 
реалізацію. 

_____________ 
(дата) 

_________________ 
(підпис автора) 

____________________ 
(П.І.Б. автора) 

 

 


