
 Додаток 1 до Положення про 

громадський бюджет (бюджет 

участі, партиципаторний бюджет) 

Магдалинівської селищної 

територіальної громади 

 

ФОРМА ПРОЕКТУ, 

реалізація якого планується за рахунок 

коштів громадського бюджету Магдалинівської селищної 

територіальної громади у 2021 році 

Заповнюється уповноваженим робочим органом 

 

Дата надходження:   

 

Номер у реєстрі проектів:  

 

ПІБ особи уповноваженого робочого органу, що реєструє проект: 

__________________________________________      
   (підпис)             (ПІБ) 

Інформація про проект 

 

1. Назва проекту (не більше 15 слів) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 

2. Категорія проекту 

        

    

☐ Велоінфраструктура 

 

☐ Енергозбереження 
(використання відновлювальних джерел 
енергії)   

☐ Благоустрій громади 
(облаштування зон відпочинку та 

озеленення територій; естетичне 

облаштування міста; вуличне освітлення; 

розвиток пішохідної інфраструктури 
тощо)   

☐ Культура та туризм 

☐ Освіта  
(організація  просвітницьких заходів, тренінгів, курсів, 
семінарів) 

☐ Здоровий спосіб життя 
(організація спортивних заходів (змагання, марафони 

тощо); популяризація спорту та здорового способу 

життя; будівництво спортивних та дитячих 
майданчиків)  

☐ Телекомунікації, зв’язок та інформаційні 

технології 
(автоматизація систем з надання послуг мешканцям; 

інтерактивні карти; мобільні додатки щодо міської  
інфраструктури; облаштування зон wi fi) 



3. Адреса локалізації проекту  

 

……………………………………………………………………………..………..…………..….

………………………………………………………………………………..…………..………..

….……………………………………………………………………………………………….…

…..…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..……..……………

………….…..… 

4. Короткий опис проекту  (не більше 50 слів) 

(опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним 

виконавцем проекту)  

…………………………………………………………………………………………………...…

……..…………………………………………………………………………………………...…..

…………………..……………………………………………………………………………...…

…..………………………….………………………………………………………………...……

…………………………………………..…………………………………………………...……

……………..…………………………………………..…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..…………………

……………………….…… 

 

Повний опис проекту та прогнозний обсяг витрат 

 

5. Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)  

…………………………………………………………………………………………………...…

….……..…………………………………………………………………………………………....

.……………………..…………..…………………………………………………………………

…………...…………………………………………………………………………………………

…….....……………………………………..………………………………………………………

…….....………………………………………………..……………………………………………

……………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

6. Мета проекту (обов’язково зазначити відповідність пріоритетам і цілям розвитку 

громади)   

…………………………………………………………………………………………………...…

….……..…………………………………………………………………………………..………..

.………………….…..…………..…………………………………………………………..……

……………...…………………….………………………………………………………….……

(організація культурного дозвілля; 

реставрація архітектурних пам'яток; 

проекти в галузі розвитку міського туризму 

та туристичної інфраструктури)   

 

  

☐  Навколишнє середовище 
(запобігання та ліквідація забруднення навколишнього 

середовища, охорона природних ресурсів; упорядкування 

прибережних смуг водойм тощо)   

☐ Інше   



…………...……………………………………..….……………………………………………….

.…………...………………………………………………..………………………………………

…..…………………………………………………………………..……………………………

………..………………… 

 

 

7. Пропоноване рішення, щодо розв’язання проблеми і його обґрунтування 

(пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його 

реалізація вплине на подальше життя мешканців)   

…………………………………………………………………………………………………...…

….……..……………………………………………………………………………..……………

…...……………………..…………..………………………………………………………………

……………...………………………………………………………………………………..……

…………...……………………………………..…………………………………………………..

…………...………………………………………………..………………………………………

…..…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

8. Для кого цей проект (основні групи мешканців, які зможуть користуватись 

результатами реалізації завдання) 

…………………………………………………………………………………………………...…

….……..…………………………………………………………………………………………...

……………………..…………..…………………………………………………………………

…………...…………………………………………………………………………………………

……...……………………………………..………………………………………………………

……...……… 

 

9. Ключові показники оцінки результату проекту: економічні (наприклад, збільшення 

надходжень до бюджету, економія ресурсів, тощо), соціальні (наприклад, рівень 

охоплення дітей фізкультурою та спортом, тощо), екологічні (наприклад, зменшення 

забруднення навколишнього середовища, тощо), інші показники, які можна 

використати для оцінки досягнення результатів практичної реалізації проекту. 

 

…………………………………………………………………………………………………...…

….……..……………………………………………………………………………………..……

……...……………………..…………..……………………………………………………………

………………...………………………………………………………………………………..…

……………...……………………………………..………………………………………………

……..………………………...…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

9. Орієнтовна загальна вартість проекту  

…………………………………………………………………………………………………...…

….……..…………………………………………..………………………………………………

…...……………………..…………..………………………………………………………………

……………...………………….………………………………………………………… 



БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ  
 

№ 

п/п 
Найменування товарів 

 (робіт, послуг) 

Кількість, 

од. 

Ціна за 

одиницю, 

грн. 

Вартість, грн. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   Всього:  

 

 



Автор проекту   

 

Прізвище 

                       
Ім’я 

                       
По-батькові 

                       
Дата народження (ДД/ММ/РРРР) 

        
Серія і номер паспорту   

            
Телефон 

+380   -    -     

 

Адреса реєстрації  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Електронна пошта (якщо ви бажаєте мати електронний доступ) 

                     

  
 

Співавтори проекту 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………… 
                                                       (ПІБ, дата народження, телефон) 

 

Вік 

☐14–18  ☐19–30  ☐31–40  ☐41–50  ☐51–60  ☐60+ 

Рід занять 

☐ Студент  ☐ Працюю  ☐ Безробітний  ☐ Пенсіонер  ☐ Підприємець 

Як ви дізналися про проект? 

☐ Телебачення 

☐ Радіо  

☐ Друковані засоби масової інформації  

☐ Зовнішня реклама  

 

☐ Сайт міської ради  

☐ Інші інтернет сайти  

☐ Соціальні мережі  

☐ Друзі, знайомі 

 

Додатки до Форми проекту 

1. Копія першої сторінки паспорту та сторінки, що містить інформацію про місце 

проживання. 

2. Бланк підтримки проекту з підписами осіб, що його підтримали.  
3. Бюджет проекту. 

4. Фото, схема, креслення, що демонструють очікуваний результат. 



Згода на обробку персональних даних: 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297 – 

VI  я, _____________________________________________________________________   

(прізвище, ім’я та по-батькові повністю) 

 

даю згоду на обробку моїх персональних даних виконавчими органами __________ 

селищної ради та членам Комісії з питань громадського бюджету. 
 

 

__________                                                                                   __________________ 
        Дата                                                                                                                                  Підпис 

 

 

Я погоджуюсь, що: 

‣ заповнений бланк (за виключенням моїх персональних даних та списку осіб, які 

підтримали мій проект) буде опубліковано на офіційному сайті Магдалинівської 

селишної територіальної громади;  

‣ можливе уточнення проекту, якщо його реалізація суперечитиме Законам України чи 

сума для реалізації в 2021 році перевищить максимальний обсяг коштів, визначених 

на його реалізацію; 

‣ ідеї та складові проекту можуть використовуватися Магдалинівською селищною 

радою та її виконавчими органами, у тому числі поза межами реалізації громадського 

бюджету Магдалинівської селищної територіальної громади.  

 

 

 

__________                            _____________                                         ___________________ 
    Дата                                            Підпис автора                                                            ПІБ автора 

                                                           

 

 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

КВИТАНЦІЯ ПРО ПРИЙОМ ПРОЕКТУ 

 

Заповнюється особою, що реєструє: 

 

Дата надходження:   

 

Номер квитанції:  

 

 

ПІБ та підпис особи, що реєструє: ______________________ 

 

 

        

    



Додаток 2 до Положення про громадський 

бюджет (бюджет участі, партиципаторний 

бюджет) Магдалинівської селищної 

територіальної громади 
 

СПИСОК ОСІБ, ЯКІ ПІДТРИМАЛИ  ПРОЕКТ 

 

Я підтримую громадський проект 

 
 

Для реалізації у _________ році 

 

Автор проекту 

 

Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі 

персональних даних Магдалинівської селищної ради та її виконавчих органів та в базі електронної системи 

ci.org.ua, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року №2297-

VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї згоди. 

  
№ 

п/п 

 

ПІБ 

Серія і 

номер 

паспорту 

Адреса 

проживання 

 

Контактний 

телефон 

 

Підпис 

1 

 
     

2 

 
     

3 

 
     

4 

 
     

5 

 
     

6 

 
     

7 

 
     

8 

 
     

9 

 
     

10 

 
     

11 

 
     

12 

 
     

13 

 
     

14 

 
     

15 

 
     

 


