
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 74 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
20.02.2020     Мукачево     №1790 
 
Про затвердження Положення  
“Про бюджет громадських ініціатив 
Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади” 
 
 

З метою впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості 
до розподілу частини коштів міського бюджету Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади, впровадження кращих європейських 
практик партиципаторного (громадського) бюджетування, реалізації 
стратегічного пріоритету щодо забезпечення якісного рівня життя громади, 
реалізації пріоритетів в комунальній, соціально-гуманітарній сферах, в сфері 
розвитку громадянського суспільства, відповідно до ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні, Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку (протокол №81 від 19.02.2020 р.), міська рада 
вирішила: 
 

1. Затвердити Положення «Про бюджет громадських ініціатив Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади» (додаток). 

2. Рішення 38-ї сесії 7-го скликання №981 від 29.03.2018 року «Про 
затвердження Положення «Про бюджет громадських ініціатив м.Мукачева» 
(нова редакція) вважати таким, що втратило чинність. 

3. Відділу економіки Мукачівської міської ради оприлюднити дане рішення 
в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті Мукачівської 
міської ради www.mukachevo-rada.gov.ua. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію міської ради з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку. 
 
Міський голова         А.БАЛОГА 

http://www.mukachevo-rada.gov.ua/


Додаток 
до рішення 74 сесії 

Мукачівської міської ради 
7-го скликання 

від 20.02.2020  р. №1790 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про бюджет громадських ініціатив 

Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади 
  

Це Положення визначає основні вимоги до організації і запровадження 
бюджету громадських ініціатив Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади (далі ОТГ) як інструменту розвитку демократії, залучення членів 
територіальної громади до управління та розподілу коштів міського бюджету. 
 

1. Визначення понять, які використовуються у Положенні про 
бюджет громадських ініціатив Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади 

 
1.1. Бюджет громадських ініціатив – це частина бюджету Мукачівської 

міської ОТГ, з якого здійснюється фінансування заходів, виконання робіт та 
надання послуг, визначених безпосередньо членами територіальної громади 
шляхом проведення конкурсу та оформлених відповідно до проєктних 
пропозицій, які стали переможцями конкурсу. 

1.2. Автор - член Мукачівської міської ОТГ, який в порядку визначеному 
цим Положенням підготував і подав проєкт для фінансування з громадського 
бюджету та на момент подання проєкту досяг 14-річного віку. 

1.3. Громадська ініціатива (проєкт) – описана ідея, оформлена у 
визначеній цим Положенням формі, реалізація якої може відбуватися за 
рахунок коштів громадського бюджету Мукачівської міської ОТГ. Всі 
громадські ініціативи (проєкти) класифікуються за двома категоріями: малі та 
великі громадські ініціативи (проєкти): 

1.3.1. Малі проєкти – це проєкти, загальна вартість реалізації яких 
становить від 100000,00 до 300000,00 грн. На такі проєкти виділяється 40% 
загального обсягу бюджету громадських ініціатив. 

1.3.2. Великі проєкти – це проєкти, загальна вартість реалізації яких 
становить від 300000,00 до 800000,00 грн. На такі проєкти виділяється 60% 
загального обсягу бюджету громадських ініціатив. 

1.4. Конкурс громадських ініціатив (проєктів) – процедура визначення 
мешканцями Мукачівської міської ОТГ у порядку, встановленому цим 
Положенням, проєктів-переможців серед загальної кількості представлених для 
голосування громадських проєктів.  

1.5. Проєкти-переможці – проєкти, які за результатами конкурсу 
набрали найбільшу кількість голосів та можуть бути профінансовані у рамках 
бюджетних коштів, передбачених на фінансування бюджету громадських 
ініціатив.  



1.6. Оцінка проєктів – процес перевірки проєктів на предмет їх 
відповідності законодавству, реалістичності і достатності бюджету проєкту для 
його практичної реалізації. 

1.7. Голосування – процес визначення переможців серед поданих 
проєктних пропозицій членами Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади шляхом заповнення бланку для голосування в паперовому чи 
електронному вигляді на офіційному веб-порталі Мукачівської міської ради або 
на порталі системи громадських ініціатив шляхом авторизації через систему 
ЕЦП, BankID чи Картки мукачівця. 

  
2. Комісія з питань бюджету громадських ініціатив (бюджету участі)  

 
2.1. Для організації, підготовки та супроводження реалізації бюджету 

громадських ініціатив Мукачівської міської ОТГ рішенням виконавчого 
комітету створюється Комісія з питань бюджету громадських ініціатив (далі - 
Комісія) у кількості, необхідній для забезпечення виконання завдань, 
покладених на цю Комісію.  

Комісія створюється з представників громадських об’єднань, благодійних 
організацій, депутатів міської ради (за згодою), посадових осіб Мукачівської 
міської ради та її виконавчих органів, ОСНів, ОСББ, (та інші) у складі не 
більше 12 членів. Не менше як по 1/3 від загального складу Комісії складають 
представники громадськості та представники депутатського корпусу.  

Засідання Комісії вважається легітимним, якщо присутніми є більше 
половини членів від її складу. Рішення приймається шляхом голосування 
простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Комісії. 

2.2. Основними завданнями Комісії є: 
2.2.1. здійснення діяльності щодо загальної організації та супроводження 

бюджету громадських ініціатив на усіх етапах реалізації (в т. ч. інформаційної, 
організаційної); 

2.2.2. встановлення результатів голосування за проєкти та визначення 
переможців; 

2.2.3. сприяння у забезпеченні інформаційної та організаційної підтримки 
авторів проєктів; 

2.2.4. розгляд спірних ситуацій, що виникають у процесі реалізації 
бюджету громадських ініціатив при розгляді проєктів за зверненнями авторів 
проєктів (або власної ініціативи); 

2.2.5. прийняття рішень про прийняття проєктів до голосування (за 
результатами розгляду скарг); 

2.2.6. проведення попередньої перевірки проєктів перед їх публікацією; 
2.2.7. сприяння у проведенні експертизи проєктів перед винесенням на 

голосування; 
2.2.8. здійснення інших завдань, що сприятимуть реалізації бюджету 

громадських ініціатив. 
 
 
 



3. Загальні положення 
 
3.1. З метою прийому громадян з питань бюджету громадських ініціатив, 

надання інформаційної та консультативної підтримки, прийняття проєктів, 
забезпечення голосування тощо, розпорядженням міського голови визначається 
структурний підрозділ виконавчого комітету, що здійснює координацію 
впровадження бюджету громадських ініціатив (далі – Відповідальний 
структурний підрозділ).  

3.2. Відповідальний структурний підрозділ здійснює: 
3.2.1. інформаційний та методичний супровід авторів проєктів; 
3.2.2. видачу бланків проєктів; 
3.2.3. прийняття проєктів у паперовому вигляді; 
3.3.3. ознайомлення мешканців зі списком проєктів, які прийняті для 

голосування; 
3.3.4. забезпечення проведення процесу аналізу проєктів; 
3.3.5. оприлюднення проєктів, результатів аналізу проєктів, інших 

матеріалів щодо громадських ініціатив; 
3.3.6. забезпечення процесу голосування, процесу формування комісії. 
3.2. Інформація щодо відповідального структурного підрозділу, його 

місцезнаходження та графік роботи оприлюднюється на офіційному сайті 
Мукачівської міської ради у розділі «Бюджет громадських ініціатив» та в 
інформаційних матеріалах. 

3.3. Фінансування громадських ініціатив м. Мукачева проводиться за 
рахунок коштів міського бюджету Мукачівської міської ОТГ в рамках 
відповідних Програм. 

3.4. Загальний обсяг бюджету громадських ініціатив Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади на поточний бюджетний період складає не 
менше 4,0 млн. грн та затверджується щороку при прийнятті бюджету на 
відповідний рік. 

Мукачівська міська рада протягом року може збільшити обсяги 
фінансування бюджету громадських ініціатив Мукачівської міської ОТГ 
шляхом прийняття відповідного рішення. 

3.5. За рахунок коштів бюджету громадських ініціатив Мукачівської 
міської ОТГ фінансуються проєкти, реалізація яких можлива протягом одного 
бюджетного періоду. 

3.6. У разі, якщо реалізація проєкту передбачає використання земельної 
ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до комунальної 
власності Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади.  

3.7. Проєкти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів бюджету 
громадських ініціатив Мукачівської міської ОТГ, повинні стосуватись лише 
одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, вулиці, 
парку, дороги, спортивного чи дитячого майданчика, установи: школи, 
поліклініки, дитячого садочку тощо). 

 
 
 



4. Порядок підготовки проєктів 
 
4.1. Подаючи проєкт на реалізацію у рамках бюджету громадських 

ініціатив Мукачівської міської ОТГ, його автор (автори) засвідчує свою згоду 
на вільне використання Мукачівською міською радою цього проєкту, ідеї, у 
тому числі поза межами реалізації громадського бюджету Мукачівської міської 
ОТГ. 

4.2. Для подання проєкту його автору необхідно заповнити бланк за 
формою згідно з Додатком 1 до цього Положення та додати список осіб, які 
підтримують реалізацію цього проєкту: 

4.2.1. У разі подання малого проєкту – необхідно подати список з не 
менш як 25 таких осіб з їх підписами. 

4.2.2. У разі подання великого проєкту – необхідно подати список з не 
менш як 50 таких осіб з їх підписами. 

4.3. Розрахунки, креслення, що розкривають сутність, цілі проєкту та 
можливість його практичної реалізації, додаються автором до проєкту, про що 
зазначається у формі проєкту (назва додатку та кількість сторінок). 

4.4. Орієнтовний бюджет проєкту, розрахований автором, включає усі 
витрати (розробка проєктної документації; закупівля сировини, матеріалів, 
комплектуючих та інших витрат, необхідних для реалізації проєкту). 

4.5. У разі подання проєктів, які мають співфінансування за рахунок 
небюджетних коштів, автор має визначити окремо заходи проєкту, які будуть 
реалізовуватись за рахунок коштів бюджету Мукачівської міської ОТГ. 

4.6. Проєктні пропозиції мають відповідати наступним критеріям: 
4.6.1. одна заявка - один об'єкт;  
4.6.2. об’єкт загального користування (загальнодоступний); 
4.6.3. актуальність для членів Мукачівської міської ОТГ; 
4.6.4. узгодженість мети та результату; 
4.6.5. можливість реалізації протягом бюджетного року. 
4.7. Кожен автор (автори) проєкту може подати лише один малий або 

один великий проєкт на один календарний рік. 
 
5. Порядок подання проєктів  
 
5.1. Проєкти на бюджет громадських ініціатив подаються протягом 30 

календарних днів, починаючи з 01 квітня року, що передує виконанню бюджету 
громадських ініціатив Мукачівської міської ОТГ. 

5.2. Проєкт подається автором у електронному та паперовому вигляді (до 
відповідального структурного підрозділу або Центру надання адміністративних 
послуг). 

5.3. Заповнені бланки проєктів, реалізація яких відбуватиметься за 
рахунок коштів бюджету громадських ініціатив Мукачівської міської ОТГ (за 
винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проєкту), 
оприлюднюються у розділі «Бюджет громадських ініціатив» на офіційному 
сайті Мукачівської міської ради або порталі системи громадських ініціатив. 



5.4. Автор (автори) проєкту може у будь-який момент зняти свій проєкт з 
розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування. 

5.5. Об’єднання проєктів можливе лише за взаємною згодою авторів до 
початку голосування. 

5.6. Внесення змін щодо проєкту можливе лише за згодою авторів 
проєкту до початку голосування. 

  
6. Порядок розгляду проєктів 

 
6.1. Забезпечення організації розгляду проєктів здійснюється першим 

заступником міського голови або заступниками міського голови та 
відповідальним структурним підрозділом. Відповідальний структурний 
підрозділ: 

6.1.1. Веде реєстр отриманих проєктів та оприлюднює його на офіційному 
сайті Мукачівської міської ради. 

6.1.2. Здійснює перевірку правильності заповнення проєкту згідно із 
вимогами цього Положення, у тому числі щодо відповідності кількості зібраних 
підписів. 

6.1.3. У разі, якщо проєкт є неповним або заповнений з помилками, 
відповідальна особа електронною поштою чи телефонним дзвінком за вказаним 
контактним номером телефону повідомляє про це автора проєкту з проханням 
надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних 
днів з дня отримання інформації про доопрацювання проєкту. У разі відмови 
внести корективи або, якщо такі корективи не були внесені протягом 7 
календарних днів з дня отримання відповідної інформації, пропозиція 
відхиляється. 

6.1.4. Передає копію проєкту до відповідного профільного виконавчого 
органу Мукачівської міської ради для проведення аналізу проєкту на предмет 
можливості реалізації та правильності визначення його вартості. 

6.2. Профільний виконавчий орган протягом 15 робочих днів з дня 
отримання проєкту здійснює його аналіз та готує свій висновок за формою 
згідно з додатком 2 до цього Положення. 

6.3. Якщо профільний виконавчий орган заперечує щодо можливості 
реалізації поданого проєкту, то такий проєкт додатково скеровується на розгляд 
Комісії з питань бюджету громадських ініціатив для підтвердження або 
відхилення зауважень профільного виконавчого органу. Заперечення 
розглядаються на найближчому засіданні Комісії з питань бюджету 
громадських ініціатив, але не пізніше ніж протягом 15 робочих днів.  

На таке засідання Комісії з питань бюджету громадських ініціатив 
обов’язково запрошуються автори проєкту, представники громадськості та 
депутатського корпусу, а також представники профільних виконавчих органів. 

Комісія з питань бюджету громадських ініціатив представляє результати 
розгляду та висновки відповідності проєкту на своєму засіданні та рекомендує 
підтвердити або відхилити зауваження профільного виконавчого органу.  

6.4. Будь-які втручання у проєктні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта 
чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів. 



6.5. Після проведеного аналізу всіх проєктів відповідальний структурний 
підрозділ забезпечує оприлюднення на офіційному сайті Мукачівської міської 
ради інформацію про проєкти, які допущені для участі у голосуванні та 
відхилені проєкти, а також відповідні висновки профільних виконавчих органів 
Мукачівської міської ради.  

6.6. Проєкти, допущені для участі у голосуванні, оприлюднюються з 
врахуванням поділу на великі та малі. 

  
7. Організація голосування 
 
7.1. Голосування за проєкти для реалізації за рахунок коштів бюджету 

громадських ініціатив Мукачівської міської ОТГ в електронному вигляді 
здійснюється через офіційний сайт Мукачівської міської ради або на порталі 
системи громадських ініціатив шляхом вибору відповідного проєкту з 
попередньою авторизацією через систему ЕЦП, BankID або Картки мукачівця; 
у паперовому вигляді у Центрі надання адміністративних послуг Мукачівської 
міської ради шляхом заповнення друкованої версії анкети. 

7.2. Голосування проводиться не раніше 5 робочих днів після 
оприлюднення допущених для участі у голосуванні проєктів на офіційному 
сайті Мукачівської міської ради або порталі системи громадських ініціатив. 

7.3. Голосування триває протягом 15 робочих днів з дня початку 
голосування, але закінчується не пізніше 30 червня поточного року. 

7.4. Кожен член територіальної громади, якому на момент голосування 
виповнилося 14 років, може віддати один голос за малий проєкт та один голос 
за великий проєкт у кожному році. 

7.5. Обов’язковою умовою для голосування є ідентифікація відповідно 
до чинного законодавства та цього Положення. 

7.6. Голосування може бути проведено у Центрі надання 
адміністративних послуг Мукачівської міської ради шляхом заповнення анкети 
в паперовому вигляді з обов’язковою ідентифікацією особи шляхом 
пред’явленням оригіналу паспорту громадянина України у формі книжечки або 
ID-картки (для осіб, які є мешканцями Мукачівської міської ОТГ). 

7.7. Працівники Центру надання адміністративних послуг Мукачівської 
міської ради надають загальну інформацію щодо бюджету громадських 
ініціатив Мукачівської міської ОТГ та роз’яснюють порядок голосування за 
проєкти. При цьому їм забороняється здійснювати агітацію та переконувати 
проголосувати за окремо взяті проєкти. 

7.8. Результати голосування оприлюднюються на офіційному сайті 
Мукачівської міської ради у розділі «Бюджет громадських ініціатив» або на 
порталі системи громадських ініціатив. 

 
8. Встановлення результатів, визначення переможців та 

затвердження проєктів 
  

8.1. Встановлення результатів голосування відбувається на відкритому 
засіданні Комісії з питань бюджету громадських ініціатив, яке передбачає 



підрахунок голосів, поданих у електронному вигляді та підрахунок голосів у 
бюлетенях, відданих за кожну окремо виставлену на голосування проєктну 
пропозицію. 

8.2. Комісія на своєму засіданні відповідно до результатів голосування 
формує рейтинг проєктів та визначає перелік проєктів, рекомендованих до 
фінансування за кошти бюджету громадських ініціатив Мукачівської міської 
ОТГ. 

8.3. У разі, якщо проєкти набирають однакову кількість голосів, то 
пріоритетними вважаються ті, які потребують менший обсяг фінансування. 

8.4. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проєктні пропозиції, 
які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів, 
виділених на реалізацію бюджету громадських ініціатив Мукачівської міської 
ОТГ на відповідний рік. 

8.5. Рейтинг та перелік проєктів оприлюднюються не пізніше 5 робочих 
днів від дня проведення підрахунку голосів. 

8.6. За результатами підрахунку голосів відповідальний структурний 
підрозділ на підставі протоколу засідання Комісії готує проєкт рішення міської 
ради з переліком проєктів, які пропонуються до фінансування у рамках 
бюджету громадських ініціатив Мукачівської міської ОТГ на визначений рік. 
Такий проєкт рішення виноситься на розгляд чергової сесії Мукачівської 
міської ради.  

8.7. Проєкти, які будуть затверджені рішенням Мукачівської міської ради, 
підлягають фінансуванню за рахунок коштів бюджету громадських ініціатив м. 
Мукачева на відповідний бюджетний рік. 

8.8. Після затвердження в установленому порядку бюджету міста 
Мукачева головні розпорядники коштів бюджету міста Мукачева забезпечують 
реалізацію проєктів відповідно до законодавства. 

8.9. Автори проєктів-переможців можуть здійснювати контроль за 
реалізацією проєктів. 

8.10. Профільні виконавчі органи (головні розпорядники коштів міського 
бюджету) забезпечують взаємодію та координацію в межах бюджетного 
законодавства з авторами проєктів-переможців у процесі реалізації проєктів. 

8.11. Профільний виконавчий орган (головний розпорядник бюджетних 
коштів) після розробки проєктної документації (технічного завдання) направляє 
його автору проєкту (або уповноваженій ним особі) на погодження. Автор 
проєкту має погодити (шляхом візування документа або в інший прийнятний 
спосіб), або не погодити (про що письмово заявити) протягом 7 (семи) 
календарних днів з моменту отримання проєктної документації. У разі 
відсутності погодження у визначений термін проєктна документація (технічне 
завдання) вважається погодженою. 

8.12. Автор проєкту (за його бажанням) в межах діючого законодавства 
може бути залучений до реалізації проєкту (авторський, технічний нагляд, 
здійснення закупівель тощо). 

  
 
 



9. Порядок звітування за результатами реалізації проєктів 
  

9.1. За результатами реалізації проєктів, відібраних для фінансування за 
рахунок коштів бюджету громадських ініціатив Мукачівської міської ОТГ, 
профільні виконавчі органи, головні розпорядники бюджетних коштів, 
комунальні підприємства, установи та організації, які брали участь у реалізації 
проєктів, подають до відповідального структурного підрозділу не пізніше 30 
днів після їх реалізації звіт про виконані роботи. 

9.2. Звіт включає в себе: 
9.2.1. загальний опис результатів проєкту; 
9.2.3. заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим 

чином; 
9.2.4. опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх 

послідовність; 
9.2.5. фактичний термін реалізації; 
9.2.6. фактичний бюджет; 
9.2.7. фотозвіт результату. 
9.3. Відповідальний структурний підрозділ узагальнює подану 

інформацію та публікує на офіційному сайті Мукачівської міської ради у 
розділі «Бюджет громадських ініціатив» відповідно до форми поданої у додатку 
3 до Положення. 

 
10. Проведення освітньо-інформаційної кампанії 

  
10.1. У процесі реалізації бюджету громадських ініціатив Мукачівської 

міської ОТГ проводиться освітньо-інформаційна кампанія. 
10.2. Освітньо-інформаційна кампанія проводиться на усіх етапах 

реалізації бюджету громадських ініціатив Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади ради за рахунок коштів міського бюджету та інших 
джерел не заборонених чинним законодавством України. 

10.3. Освітньо-інформаційна кампанія передбачає: 
10.3.1. ознайомлення з основними процедурами та принципами 

бюджету громадських ініціатив Мукачівської міської ОТГ, а також заохочення 
мешканців громади до підготовки та подання проєктів; 

10.3.2. інформування про етапи бюджету громадських ініціатив 
Мукачівської міської ОТГ, основні події та їх терміни; 

10.3.3. представлення проєктів-переможців, прийнятих для 
голосування, та заохочення мешканців до участі у голосуванні; 

10.3.4. поширення інформації стосовно ходу та результатів реалізації 
проєктів; 

10.3.5. співпраця з неурядовими організаціями з питань 
популяризації бюджету громадських ініціатив Мукачівської міської ОТГ та 
участі в інформаційній кампанії; 

10.3.6. інші інформаційні заходи (за потребою). 
 
Секретар міської ради       І. МАНЯК 



Додаток 1 
до Положення “Про бюджет громадських 
ініціатив Мукачівської міської об’єднаної 

територіальної громади ” 

 
ФОРМА ПРОЄКТУ,  

реалізація якого планується за рахунок 
коштів бюджету громадських ініціатив Мукачівської міської ОТГ 

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 ОТГ (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 об’єднаної 
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 об’єднаної 

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   



Додаток 2 
до Положення “Про бюджет громадських 
ініціатив Мукачівської міської об’єднаної 

територіальної громади” 
 

ВИСНОВОК  ВІДПОВІДНОСТІ  ПРОЄКТУ  
законодавству та можливості його реалізації 

____________________________________________________________________________ 
Назва проєкту 

______________________________________________________________________________________________ 

Відповідальний:  
___________________________________________________________________________ 

(профільний підрозділ відповідальний за реалізацію проєкту) 

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проєктів за змістом та можливістю реалізації 

1. Включено до реєстру поданих проєктів за №  

2. Запропонований проєкт належить до повноважень Мукачівської міської ради 
а)     так 
б)     ні (чому?) 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
3. Запропонований проєкт відповідає чинному законодавству 
а)     так 
б)     ні (чому?) 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
4. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного бюджетного 
року: 
а)     так 
б)     ні (чому?) 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
5. Висновок стосовно технічних можливостей виконання запропонованого завдання: 
а)     позитивний 
б)     негативний (чому?) 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
6. Проєкт не передбачає виключно розробку проєктно-кошторисної документації: 
а)     так 
б)     ні (чому?) 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
7. Проєкт має завершений характер (виконання заходів у майбутньому не вимагатиме 



прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з міського 
бюджету): 
а)     так 
б)     ні (обґрунтування неможливості реалізації заходів протягом встановленого періоду реалізації) 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
8. Проєкт не суперечить діючим програмам розвитку громади і не дублює завдання, які 
передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік: 
а)     так 
б)     ні (обґрунтування в якій частині суперечить вимогам) 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
9. Реалізація проєкту не планується на землях або об'єктах приватної форми власності: 
а)     так 
б)     ні  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
10. У рамках проєкту не передбачено річні витрати на утримання та обслуговування у 
сумі, що перевищує вартість реалізації проєкту: 
а)     так 
б)     ні 
11. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація запропонованого 
проєкту: 
а)     є такою, на якій можливо здійснювати реалізацію відповідного проєкту за рахунок 
коштів міського бюджету Мукачівської міської ОТГ; 
б)     не належить до переліку територій, на яких можливо здійснювати реалізацію 
відповідного проєкту за рахунок коштів міського бюджету Мукачівської міської ОТГ 
(обґрунтування) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

в)     не стосується проєкту. 

12. Витрати за кошторисом, призначеним на реалізацію запропонованого завдання: 

а)     без додаткових зауважень 

б)     з зауваженнями (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для обґрунтування 
дані, наведені в таблиці нижче) 



 
№ 
з/п Найменування 

робіт послуг, 
завдання 

Запропоноване автором проєкту Пропозиція експертної групи 

Необхідна 
кількість 

Ціна за 
одиницю, 

грн 

Вартість, 
грн 

Необхідна 
кількість 

Ціна за 
одиницю, 

грн 

Вартість, 
грн 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.        
2.        
3.        
…        
        
        
        
Всього по проєкту        

 

Загальна сума по проєкту складає  __________________________ грн. 
Обґрунтування: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
13. Висновки і погодження/узгодження з іншими виконавчими органами Мукачівської 
міської ради стосовно можливості реалізації завдання, ситуації та умов, в яких 
реалізація завдання може суперечити/перешкоджати реалізації інших завдань або 
інвестицій громади, які стосуються цієї земельної ділянки/території або будинку 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
14. Висновок щодо відповідності проєкту законодавству та можливості його реалізації 
а)     позитивний 
б)     негативний 
Обґрунтування/зауваження: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

«___» _________20__ 
Дата 

________________ 
Підпис 

___________________ 
П. І. Б. керівника 

структурного підрозділу 



Додаток 3 
до Положення “Про бюджет громадських 
ініціатив Мукачівської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Узагальнений звіт про стан реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету міста Мукачева  
__________________________ 

(відповідний звітний період) 
 

N 

з/п 
Реєстр. 
номер 

Назва 
проєкту, 

місце 
розташування 

Етап реалізації, 
заходи з 

виконання 

Обсяг фінансування, тис. грн. Виконані роботи 

Отриманий 
результат 

План Факт Залишок 
станом на 
початок 
звітного 
періоду 

Найменування 
робіт 

Вартість, тис. грн 
План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.           
2.           
3.           
…           
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