Додаток 1
до Положення про парти
ципаторне
бюджетування
(бюджет участі) у м. Дніпрі
ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У _______ РОЦІ
Заповнюється автором проекту

Дата надходження

Номер у реєстрі проектів
Прізвище та ініціали, підпис особи, що
реєструє:
Інформація про проект
1. Назва проекту* (не більше 10 слів)

2. Тип проекту*

«Тип гуманітарний»

«Тип муніципальний»

3. Категорія проекту*

Безпека та громадський порядок

Освіта

Благоустрій та інфраструктура

Охорона здоров'я

Енергозбереження

Соціальний захист

Комунальне господарство
Культура та туризм

Спорт
Телекомунікації, зв’язок та
інформаційні технології

Навколишнє середовище
Інше
4. Локалізація проекту* (місто, район)

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

6. Адреса, назва установи / закладу, будинку*

7. Короткий опис проекту* (не більше 50 слів)

Повний опис проекту та прогнозований обсяг витрат
8. Проблема* (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)

9. Мета проекту*

10. Пропоноване рішення щодо розв’язання проблеми і його обґрунтування*
11. Для кого цей проект* (основні групи мешканців, які зможуть
користуватись результатами реалізації проекту)

12. План заходів з реалізації проекту* (роботи, послуги)

13. 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*

14. Орієнтовна загальна вартість проекту*

15.
Інформація про співфінансування* (співучасть) у проекті (обсяг
додаткових коштів (матеріальних ресурсів), етапність виконання робіт
та інша інформація)

16. Очікуваний термін реалізації проекту*

17. Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу*

18. Приклади (кейси) схожих рішень*

*Зірочкою позначені обов’язкові для заповнення поля
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ*
№
п/п

Найменування товарів (робіт,
послуг)

Непередбачені витрати**

Ціна за
Кількість,
одиницю,
од.
грн

Вартість,
грн

20 %
Усього:

* До бюджету проекту включаються всі види робіт, які необхідно здійснити
для реалізації проекту (передпроектні дослідження, розробка проектно
кошторисної документації, виконання робіт, закупівля матеріалів,
обладнання, технічний нагляд, авторський нагляд тощо).

** Зірочкою позначені обов’язкові для заповнення поля
Автор проекту*
Прізвище*

Ім’я*

По батькові*

Дата народження (ДД/ММ/РРРР)*

Серія і номер паспорта (або посвідки на проживання)

Телефон*
+380  
Адреса реєстрації*

Адреса проживання*

Електронна пошта*

Вік
☐18 – 21 ☐21–30 ☐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

☐
☐
☐
☐

Офіційний вебсайт міської ради
Інші інтернетсайти
Соціальні мережі
Друзі,знайомі

Я, ___________________________, не є посадовою особою органів
місцевого самоврядування, працівником підпорядкованих комунальних
підприємств та закладів Дніпровської міської ради та депутатом
Дніпровської міської ради, також не є членом політичної партії.*
*Зірочкою позначені обов’язкові для заповнення поля
________
(дата)

_________
(підпис)

Додатки до заявки:
1. Бюджет проекту.
2. Фото, схема, креслення, що демонструють очікуваний результат.
3. Копія паспорта або посвідки на проживання (для тих, хто подає проект у
Центрі адміністративних послуг, за умови відсутності у автора
електронного цифрового підпису, BankID, ID картки).
4. Список осіб, що підтримали проект.
5. Дефектний акт.
6. Комерційна пропозиція від підрядника (обов’язково).
Згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
я,___________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові)
даю згоду на обробку моїх персональних даних, зазначених у Додатку 1
виключно в межах міської цільової Програми «Партиципаторне
бюджетування» (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 – 2020 роки.
__________
(дата)

___________
(підпис)

Я погоджуюсь, що:
 заповнений бланк (за винятком персональних даних) буде
опубліковано на офіційному вебпорталі Дніпровської міської в розділі
«Громадський бюджет»;
 цей проект (ідея) може вільно використовуватися Дніпровською
міською радою та її виконавчими органами, у тому числі поза межами
реалізації Бюджету участі;
 можлива модифікація, об’єднання проекту з іншими проектами, а
також його реалізація в поточному режимі;
 можливе уточнення проекту, якщо його реалізація суперечитиме
законам України, чи сума для реалізації в 2019 році перевищить максимальний
обсяг коштів, визначених на його реалізацію.

________
(дата)

________
(підпис)

____________________
(прізвище та ініціали)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРИЙМАННЯ ПРОЕКТУ
Заповнюється відповідальною особою Центру надання адміністративних
послуг м. Дніпра.

Номер у реєстрі проектів
Прізвище, ініціали та підпис особи, що реєструє:

Директор департаменту
з питань енергоефективних
технологій та ініціатив
Дніпровської міської ради

Д. Ю. Семенніков

