Додаток 1 до Положення
ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У ______ РОЦІ
Інформація про проєкт
1. Назва проєкту* (не більше 10 слів)

2. Категорія проєкту*
☐ Безпека та громадський порядок
☐ Дорожньо-транспортна
інфраструктура
☐ Енергозбереження
☐ Комунальне господарство
☐ Культура
☐ Туризм

☐
☐
☐
☐
☐

Освіта
Охорона здоров'я
Соціальний захист
Спорт
Телекомунікації, зв’язок та
інформаційні технології
☐ Навколишнє середовище

3. Локалізація проєкту (місто, район)*

4. Житловий масив / мікрорайон (у разі реалізації в конкретному мікрорайоні)

5. Адреса, назва установи/закладу, будинку (де передбачається реалізація
проєкту)

6. Короткий опис проєкту* (не більше 50 слів)

Повний опис проєкту та прогнозний обсяг витрат
7. Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проєкту)*

8. Мета проєкту*
9. Пропоноване
обґрунтування*

рішення

щодо

розв’язування

проблеми

і

його

10. Для кого цей проєкт (основні групи мешканців, які зможуть користуватись
результатами реалізації завдання)*

11. План заходів з реалізації проєкту (роботи, послуги)*

12. Ключові показники оцінки результату проєкту: 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 проєкту*

13. Орієнтовна загальна вартість проєкту*

14. Очікуваний строк реалізації проєкту*

15. Ризики (перешкоди) у реалізації проєкту, на які слід звернути увагу

16. Приклади (кейси) схожих рішень

*зірочкою позначені обов’язкові до заповнення поля
________________
Дата

__________________
Підпис автора

_______________________
ПІБ автора проєкту

Додаток 1
до громадського проєкту

БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ
№
з/п

Найменування товарів
(робіт, послуг)

Одиниця
виміру

Кількість,
од.

Ціна за
одиницю,
грн

Вартість,
грн

Всього:
________________
Дата

__________________
Підпис автора

_______________________
ПІБ автора проєкту

Додаток 2
до громадського проєкту

СПИСОК ОСІБ, ЯКІ ПІДТРИМАЛИ ПРОЄКТ
Я підтримую громадський проєкт для реалізації у ________ році*
(назва проєкту)

Автор проєкту*

№
з/п

ПІБ

Серія і номер
паспорта

Місто

Адреса проживання
Номер будинку
(у разі
проживання у
Вулиця
приватному
будинку вказати
«п/б»)

Квартира

Підпис

Згода на обробку
персональних даних
(згоден/згодна або
не згоден/не згодна;
заповнюється
власноруч)

1.
2.
3.
4.
…

Всі поля є обов’язковими для заповнення
________________
Дата*
*– наводиться на кожній сторінці

__________________
Підпис автора*

_______________________
ПІБ автора проєкту*

АВТОР ПРОЄКТУ*
Назва суб’єкта господарювання (громадської організації) або прізвище ім’я
по-батькові (для фізичних осіб):

Дата народження (ДД/ММ/РРРР) (для фізичних осіб):

Код ЄДРПОУ (для суб’єктів господарювання, громадських організацій):

Серія і номер паспорта (для фізичних осіб):

Контактний телефон:

Місцезнаходження (для суб’єктів господарювання, громадських організацій),
адреса реєстрації (для фізичних осіб):

Електронна пошта:

Рід занять
☐Уповноважена особа суб’єкта господарювання (громадської організації)
☐Студент ☐Працюю ☐Безробітний ☐Пенсіонер ☐Підприємець ☐Інше
Як Ви дізналися про проєкт Громадського бюджету міста Одеси?

☐
☐
☐

Телебачення
Радіо
Друковані засоби
інформації
☐ Зовнішня реклама

масової

☐
☐
☐
☐

Сайт Одеської міської ради
Інші Інтернет-сайти
Соціальні мережі
Друзі, знайомі

*всі поля обов'язкові для заповнення
Додатки до заявки
1. Копія паспорта (для фізичних осіб)
2. Бланк підтримки проєкту з підписами людей, що його підтримали
3. Бюджет проєкту
4. Фото, схема, креслення, що демонструють очікуваний результат
Згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
я, ___________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по-батькові повністю)

даю згоду на обробку моїх персональних даних виключно в рамках реалізації
громадського бюджету міста Одеси.
__________
Дата

__________________
Підпис

Я погоджуюсь:
‣ що заповнений бланк (за виключенням персональних даних) буде
опубліковано на порталі «Соціально активний громадянин» в електронному
сервісі «Громадський бюджет»;
‣ на можливість модифікації, об’єднання проєкту з іншими проєктами,
а також його реалізації в поточному режимі;
‣ на можливе уточнення проєкту, якщо його реалізація суперечитиме законам
України чи сума для реалізації на відповідний рік перевищить максимальний
обсяг коштів, визначених на його реалізацію;
‣ на вільне використання Одеською міською радою цього проєкту;
‣ що об’єкт, який побудований або створений за результатами реалізації
проєкту, буде переданий в управління (оперативне управління, господарське
відання) виконавчому органу, комунальному підприємству, комунальній
установі або комунальному закладу Одеської міської ради для забезпечення
належного утримання та експлуатації.
_____________
__________________
__________________
Дата
Підпис автора
ПІБ автора проєкту

