
Додаток 1 

до Положення “Про бюджет громадських ініціатив Мукачівської 

міської територіальної громади ” затвердженого рішенням 74-ї 

сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання №1790 від 

20.02.2020 р. 

 

ФОРМА ПРОЄКТУ,  

реалізація якого планується за рахунок 

коштів бюджету громадських ініціатив Мукачівської міської ТГ 

у ________ році 

Ідентифікаційний номер проєкту 

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром) 
 

 

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

1. Назва проєкту (не більше 15 слів): 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

 

2. * Вид проєкту (необхідне підкреслити і поставити знак „ x ”, який вказує розмір 

витрат): 

□   малий  (від 100000,00 до 300000,00 грн. і має підтримку мінімум 25 голосів) 

□   великий  (від 300000,00 до 800000,00 грн. і має підтримку мінімум 50 голосів) 

Проєкт буде реалізовано на території Мукачівської міської ТГ (впишіть назву 

села, житлового масиву, мікрорайону): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

 

4. Короткий опис проєкту (не більше 50 слів) 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 
 

5. Опис проєкту (основна мета проєкту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 

запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і 

яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проєкту не 

повинен містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проєкту. 

Якщо проєкт носить капітальний характер, зазначається можливість користування 

результатами проєкту особами з особливими потребами ): 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

 

6. Обґрунтування бенефіціарів проєкту (основні групи мешканців, які зможуть 

користуватися результатами проєкту) 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

 

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проєкту: 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

 

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проєкту (всі складові проєкту та їх орієнтовна 

вартість) 

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн. 

1.  

2.  

3.  

…  

РАЗОМ  



9. Список з підписами щонайменше 25 (малий проєкт) чи 50 (великий проєкт) 

громадян України, які належать до Мукачівської міської територіальної 

громади та підтримують цю пропозицію (проєкт) (окрім його авторів), що 

додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за 

винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у 

паперовій формі). 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Підпис 

1    

2    

…   

 

10. Контактні дані авторів пропозиції (проєкту), які будуть загальнодоступні, у 

тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з 

метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень тощо (необхідне 

підкреслити): 

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  

e-mail:_____________________________   _____________ для зазначених вище цілей 
        (підпис) 

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси  

 

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених 

вище цілей. 

Примітка:_____________________________________________________________ 

 

Контактні дані авторів пропозицій (проєктів) (тільки для Мукачівської міської 

ради), 

зазначаються на наступній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для 

громадськості. 

 

11. Інші додатки (якщо необхідно): 

а) фотографія/ї, які стосуються цього проєкту, 

б) мапа з зазначеним місцем реалізації проєкту, 

в) інші матеріали, суттєві для заявника проєкту (креслення, схеми, тощо). 

 



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ !!! 

 

12. Автор проєкту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло).  

Доступ до цієї інформації матимуть лише посадові особи Мукачівської міської 

ради та її виконавчих органів 

Ім’я та Прізвище** Контактні дані Підпис*** 

 

 

 

_____________________ 

 

 

_____________________ 

Поштова адреса:  _____________________________ 

с./м. _________________________________________ 

вул. _________________________________________ 

№ буд. ____________, кв._______________________ 

Е-mail: _____________________________________ 

 

№ телефону           

Серія, № 

паспорту 

          

 

 

 

_____________________ 

 

 

_____________________ 

Поштова адреса:  _____________________________ 

с./м. _________________________________________ 

вул. _________________________________________ 

№ буд. ____________, кв._______________________ 

Е-mail: _____________________________________ 

 

№ телефону           

Серія, № 

паспорту 

          

 

 

 

_____________________ 

 

 

_____________________ 

Поштова адреса:  _____________________________ 

с./м. _________________________________________ 

вул. _________________________________________ 

№ буд. ____________, кв._______________________ 

Е-mail: _____________________________________ 

 

№ телефону           

Серія, № 

паспорту 

          

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам Мукачівської міської ради. 

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем Мукачівської міської територіальної 

громади 
 

 



Примітка: 
 

 Відповідно до ст.11 Закону України «Про інформацію», ст.7 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» забороняю без моєї згоди передачу інформації відносно 

мене третім особам. 

 

_________________________  _____________________  
П.І.Б.     підпис   

 

 Відповідно до ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» надаю 

згоду на обробку та використання моїх персональних даних для здійснення 

повноважень, пов’язаних із розглядом даного проєкту.  

 

«___» __________ 20__р. ________________________  _____________________  
дата     П.І.Б.     підпис   



 


