
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

від 28 березня 2019 року                                               № 1401 

м. Мала Виска 

 

 

Про проведення в 2019 році конкурсу 

міні проектів місцевого розвитку 

«Майбутнє громади в наших руках» 

 

Відповідно до п.20 ст.3, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та з метою вирішення місцевих проблем соціально-економічного, культурного 

розвитку, для стимулювання громадської ініціативи   громадських організацій, об,єднань  

співвласників  багатоквартирних будинків для об’єднання трудових та фінансових 

ресурсів органів влади, самоорганізації, розвитку та розповсюдження позитивного досвіду 

серед мешканців територіальної громади,  міська рада 

ВИРІШИЛА:   

1. Провести у 2019 році  конкурс міні-проектів з місцевого розвитку «Майбутнє 

громади в наших руках». 

2. Затвердити:  

2.1.Програму проведення Конкурсу міні-проектів розвитку Маловисківської 

об’єднаної територіальної громади «Майбутнє в наших руках» на 2019 рік  

(додаток 1) 

2.2.Положення про порядок проведення конкурсу міні-проектів «Майбутнє 

громади в наших руках» Маловисківської міської ради в 2019  році (додаток 2). 

2.3.Форму заявки на участь у конкурсі міні-проектів місцевого розвитку «Майбутнє 

громади в наших руках» у 2019 році  (додаток 3). 

2.4.Конкурсну документацію на отримання фінансування з міського бюджету на 

реалізацію міні проектів  (додаток 4 -7). 

3. Відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансів  виконавчого комітету  

міської ради передбачити в 2019 році кошти у міському бюджеті на реалізацію 

заходів в рамках конкурсу міні проектів з місцевого розвитку «Майбутнє громади в 

наших руках».  у розмірі 200 000, грн.  

4. Координацію роботи з проведення в 2019 році  конкурсу міні-проектів місцевого 

розвитку «Майбутнє громади в наших руках» покласти на сектор соціально-

економічного розвитку, інвестицій та проектної діяльності виконкому міської ради. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів міської ради Бакалінського О.М. та на 

постійні  комісії  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – 

економічного розвитку (голова Прилуцький М.М.) та житлово-комунального 

господарства та комунальної власності (Бровченко О.Д.). 

 

Секретар міської ради                                                                                 Л.А.ПОСТОЛЮК 

 



Додаток №1 

до рішення Маловисківської 

міської ради 

від  28  березня  2019 року № 1401 
 

П Р О Г Р А М А 
проведення Конкурсу міні-проектів розвитку Маловисківської об’єднаної 

територіальної громади «Майбутнє громади в наших руках»  на 2019 рік 

                          І. Загальні положення 
       Програма проведення конкурсу міні-проектів розвитку Маловисківської об’єднаної 

територіальної громади «Майбутнє громади в наших руках» розроблена відповідно до 

Конституції України,  законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

ОСББ», «Про органи самоорганізації населення», «Про громадські об’єднання». 

Спрямована на подальший розвиток самоврядування та самоорганізації 

населення  Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, як важливої 

складової становлення громадянського суспільства. 
ІІ. Мета Програми 

Метою програми є: 
    Організація, забезпечення та проведення конкурсу міні-проектів розвитку 

Маловисківської об’єднаної територіальної громади  «Майбутнє громади в наших руках», 

який сприяє розвитку громадської активності активності та ініціатив серед жителів 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади. 

                            ІІІ. Завдання Програми: 
- стимулювання діяльності ініціативних груп, громадських організацій, об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ), які зареєстровані та діють на 

території Маловисківської міської об’єднананої територіальної громади через надання 

фінансової підтримки для впровадження їхніх суспільних ініціатив; 
- поширення позитивного досвіду у розв’язанні соціально-економічних проблем місцевого 

значення; 
- створення сприятливого клімату для внутрішнього розвитку територіальних громад 

шляхом підвищення рівня їхньої самоорганізації; 
- об'єднання ресурсів органів місцевого самоврядування й громадськості для розв’язання 

соціально значущих проблем територіальної громади. 
                          ІV. Фінансове забезпечення 
Орієнтовний обсяг фінансування Програми – 200 000.00   грн. 
Кошти Програми використовуються на фінансування реалізації міні-проектів, визнаних 

переможцями,за результатами голосування мешканцями громади через бюлетень «Міські 

Вісті»  
Головні розпорядники коштів визначаються міською радою серед комунальних 

підприємств, підпорядкованих міській раді, та самостійних структурних підрозділів, за 

напрямками реалізації міні-проектів. 
                          V. Очікувані результати 
Реалізація зазначених в Програмі заходів сприятиме: 
- комплексному розвитку місцевого самоврядування; 
- розширенню участі населення громади у вирішенні питань місцевого значення, 

наближенню публічної влади до окремого громадянина і населення в цілому; 
- посиленню впливу населення на формування та реалізацію місцевої політики, контролю 

за витрачанням бюджетних коштів і активізацію населення в процесі визначення 

пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку громади. 
 

Секретар ради                                                                                                 Л.А.ПОСТОЛЮК  

 

 



Додаток № 2 

до рішення Маловисківської  

міської ради 

від  28 березня  2019 року № 1401 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок проведення Конкурсу міні - проектів «Майбутнє громади в наших 

руках» Маловисківської міської ради Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади в 2019 році 

1.Загальні питання  

1.1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає територіальним 

громадам право брати участь у процесі розробки проектів рішень щодо питань місцевого 

значення, зокрема, Закон запроваджує такий механізм як місцеві ініціативи. 

1.2. Фінансування проектних пропозицій Конкурсу міні-проектів, які підтримані 

шляхом голосування членами територіальної громади, здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету. 

1.3. Це Положення визначає процедуру підготовки та проведення Конкурсу міні-

проектів для місцевих громадських організацій, ініціативних груп, об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (далі Конкурс),. 

1.4. Організатором Конкурсу виступає Маловисківська міська рада (далі 

Адміністратор).  

2. Мета Конкурсу 
Метою проведення Конкурсу є сприяння розвитку громадської активності та 

ініціатив серед жителів через проведення відкритого Конкурсу міні-проектів «Майбутнє 

громади в наших руках» для громадських організацій, ініціативних груп, об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), спрямованих на вирішення місцевих 

проблем територіальних громад. 

3. Пріоритетні напрямки діяльності в рамках Конкурсу  

3.1. Підтримка громадських ініціатив у сфері житлово-комунального 

господарства: 

Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне:  

роботу по активізації громадськості у напрямі підвищення рівня ефективності 

роботи сектору житлово – комунального господарства;  

роботу, спрямовану на використання енергоефективних та енергозберігаючих 

технологій у сфері житлово – комунальног господарства, але не обмежуватися даним 

переліком.  

3.2. Підтримка  ініціатив у сфері пропаганди здорового способу життя та 

популяризації занять спортом: 

Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне:  

Запобігання проблемі  наркоманії, шкоди куріння та пропаганду здорового способу 

життя; 

залучення в спорт дітей, молоді та старшого покоління і впровадження 

інноваційних форм пропаганди здорового способу життя шляхом залучення даних верств 

населення у самоорганізації та створенні нових можливостей для подолання 

вищезазначених проблем:  

реновація, ремонт існуючих, встановлення нових спортивних та дитячих 

майданчиків; 

організація змістовного дозвілля для дітей шкільного віку в позаурочний та 

канікулярний час та інших громадських ініціатив у цій сфері, проте не обмежуватися 

даним переліком.  

3.3. Підтримка  ініціатив у сфері благоустрою території: 

Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне:  

реалізація заходів щодо формування поведінки дбайливого ставлення до 

навколишнього природного середовища та створення умов, які сприяють чистоті й красі 



свого міста (ремонт, будівництво дитячих і спортивних майданчиків; створення нових зон 

відпочинку,рекреаційних зон, благоустрій парків, скверів; озеленення територій 

громадського користування, ремонт пам'ятників, ліквідація стихійних звалищ і т.п.), а 

також іншу діяльність, не обмежуючись даним переліком.  

Проекти можуть бути надані по одному з перерахованих напрямків, однак даний 

перелік не обмежує сфер діяльності громадських організацій, ініціативних груп,  

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та відповідно напрямків, за якими 

можуть бути розроблені і реалізовані проекти. 

4.1. Громадські організації, що мають код неприбутковості, зареєстровані та діють 

на території Маловисківської міської ради .  

4.2. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, які зареєстровані та 

діють на території Маловисківської об’єднаної територіальної громади. 

4.3. Ініціативні групи (не менше 5 осіб, утворення ініціативної групи 

підтверджується протоколом) 

5. Фонд Конкурсу, розмір та умови фінансування міні-проектів  

5.1. У 2019 році Фонд Конкурсу становить 200,0 тис. грн. 

5.2. В рамках Конкурсу вартість проектної пропозиції, що буде профінансована за 

рахунок коштів Фонду Конкурсу не повинна перевищувати 50,0 тис. грн. 

Кошти на реалізацію проектів направляються головним розпорядникам 

коштів, визначених міською радою серед комунальних підприємств, підпорядкованих 

міській раді, та самостійних структурних підрозділів, за напрямками реалізації міні-

проектів. 

5.3. В рамках Конкурсу міні-проектів не фінансуються:  

- проекти, спрямовані на політичну чи виборчу діяльність.  

- комерційні проекти, метою яких є отримання прибутку.  

- надання прямої матеріальної допомоги.  

- проведення персональних виставок або видання персональних публікацій.  

- заробітна плата учасників проекту.  

- ремонт техніки.  

- купівля техніки для проектів громадських організацій .  

5.4. Якщо проектом передбачено будівництво або відновлення об'єкта благоустрою, 

даний проект буде обліковуватися на балансі міської ради або установи, для подальшого 

утримання та обслуговування.  

5.5. У випадку, коли реалізація проектної пропозиції передбачає  використання 

земельної ділянки, остання повинна належати до власності маловисківської  

територіальної громади і відповідати затвердженій містобудівній документації. 

6. Строки реалізації проектів  

У Конкурсі можуть брати участь проекти, які будуть реалізовані протягом 

поточного фінансового року. 

7. Вимоги до подачі Заявок  

7.1.Проектні пропозиції мають відповідати наступним критеріям: 

- одна заявка – один об'єкт; 

- об’єкт загального користування; 

- актуальність для членів територіальної громади; 

- узгодженість мети та результату з Статегією Маловисківської ОТГ; 

- можливість реалізації протягом бюджетного року. 

 

7.2. Заявки приймаються в електронному та паперовому вигляді Адміністратором  

Конкурсу (сектор соціально-економічного розвитку, інвестицій та проектної діяльності) за 

адресою, зазначеною в оголошенні про проведення Конкурсу. 

Протягом двох днів після отримання Заявок, Адміністратор конкурсу  передає 

отримані Заявки Організаційному комітету. Реєстр Заявок веде Адміністратор.  

7.3. Для участі в Конкурсі приймаються проектні Заявки, розроблені за формою,  

(Додаток №3,4,5) та  інші додатки (мапа із зазначеним місцем реалізації проекту, схеми, 



креслення, фотографії, аудіо/відео файли, які стосуються розробленої проектної заявки, 

тощо.) 

Заявки приймаються з 10:00  01 квітня до 16:00   03 травня 2019 року.  
Після закінчення термінів прийняття Заявок Адміністратор Конкурсу складає 

протокол і привласнює всім заявкам реєстраційний номер. Проектні заявки, які подані 

після кінцевої дати прийняття  Заявок, вказаної в оголошенні, не розглядаються. 

8. Порядок відбору проектів.  
8.1.Проектні заявки розглядаються Організаційним комітетом, затвердженим 

розпорядженням Маловисківського міського голови,   сформованим в чисельному складі – 

не менше 9 осіб. Персональний склад затверджується розпорядженням міського голови. 

До складу Організаційного комітету можуть входити: посадові особи, депутати міської 

ради, члени громади. 

8.2.Організаційний комітет приймає рішення про відповідність проектної 

пропозиції вимогам цього положення, за результатами - приймає рішення, щодо 

включення проектних пропозицій в перелік для голосування. Засідання Організаційного 

комітету вважається правомочним, якщо в них бере участь не менше 2/3 його  членів.            

8.3.Організаційний комітет оприлюднює перелік відібраних до голосування 

проектних заявок на офіційному веб-сайті Маловисківської міської ради. 

8.4.Відібрані проектні пропозиції будуть презентовані  розробниками (авторами) 

проекту в ході публічного обговорення. Метою такої презентації  є ознайомлення 

мешканців громади, які виявили інтерес до Конкурсу міні – проектів, з детальним 

розглядом  представлених проектних пропозицій.  Представлення авторами Проектів буде  

проводитися у приміщенні Маловисківської міської ради у попередньо визначений час, 

про що додатково буде повідомлено  на офіційному сайті Маловисківської міської ради. 

9. Організація голосування 
9.1.Перелік проектів відібраних до голосування публікується в черговому номері 

бюлетня «Міські Вісті».  

9.2.Кожен учасник голосування має право  обрати з числа запропонованих 

Проектів максимальну кількість приорітетних  - 2 (два) Проекти. 

9.3. Організаційний комітет визначає перелік офіційних пунктів 

голосування, форму бюлетеня та процедуру підрахунку.  

9.4.Переможців проектних заявок визначає Організаційний комітет за результатами 

громадського голосування мешканців громади, про що складається Протокол. Про дату та 

місце засідання Огранізаційного комітету повідомляється Адміністратором за три дні до 

його проведення на офіційному сайті Маловискіської міської ради. Засідання 

Організаційного комітету проводиться  відкрито, що забезпечує участь бажаючих 

мешканців громади в якості спостерігачів з метою унеможливлення упередженності при 

підрахунку голосів. 

9.4. Відповідна інформація та сформований рейтинговий список проектних 

пропозицій буде представлено на офіційному веб-сайті Маловисківської міської ради, на 

інформаційному екрані Маловисківськї громади та в бюлетні «Міські вісті» 

9.5.Перелік Проектів переможців затверджується рішенням Маловисківської 

міської ради на черговій сесії. 

10. Реалізація проектних пропозицій та оприлюднення інформації.  
10.1. Організаційний комітет оприлюднює інформацію головних розпорядників 

бюджетних коштів про реалізацію проектних пропозицій та використання коштів 

пов’язаних з фінансуванням проектних заявок на офіційному сайті Маловискіської міської 

ради. 

Звіт про реалізацію Проектів, які стали пререможцями Конкурсу, буде включено до 

річного звіту міського голови за 2019 рік та до звіту про виконання Програми соціально – 

економічного розвитку Маловисківської міської ради за 2019 рік. 

Авторам проектних заявок – переможців конкурсу будуть вручені дипломи 

Маловисківської міської ради на урочистостях, приурочених до Дня міста Мала Виска  та 

Дня Незалежності України  24 серпня 2019 року.  

 



11. Прикінцеві положення  
11.1.Використання інформації, що міститься у Конкурсній документації, 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про інформацію». Конкурсна 

документація зберігається в Адміністратора Конкурсу. 

11.2.Факт участі в Конкурсі означає, що всі учасники погоджуються з правилами, 

встановленими цим Положенням про Конкурс, а також з тим, що назва їх організації, 

органу самоорганізації населення, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку,  

імена, прізвища учасників проекту, а також фото-і відео-матеріали, пов'язані з реалізацією 

проекту можуть бути використані органом місцевого самоврядування, Адміністратором 

Конкурсу, в інформаційних, рекламних та інших матеріалах спрямованих на 

популяризацію Конкурсу. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                   Л.А.ПОСТОЛЮК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №3 

до рішення Маловисківської  

міської ради 

від  28   березня 2019  року № 1401 

 
 Код проекту 

(заповнюється адміністратором Конкурсу) 

 

 

ЗАЯВА 

на участь у конкурсі міні-проектів «Майбутнє громади у наших руках», який 

проводить Маловисківська міська рада  в 2019  році 

 

Голові Організаційного 

комітету  з проведення 

конкурсу міні-проектів 

місцевого розвитку 

                                                                                     «Майбутнє громади в наших руках» 

 

                                                                                _____________________________ 

 

Прошу зареєструвати проектну заявку 

_____________________________________________________________________________ 

для участі в конкурсі міні-проектів місцевого розвитку «Майбутнє громади в наших 

руках» у 2019 році. 

 

Конкурсант(ГО,ОСББ,ініціативна група) _________________________________________ 

П.І.Б. представника конкурсанта ________________________________________________ 

Адреса конкурсанта (юридична 

тапоштова):___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

П.І.Б. керівника проекту: 

_______________________________________________________________ 

Контактний тел./факс: 

__________________________________________________________________ 

 

Додатки: 

1.Конкурсна документація. 

2.Проект (погоджений з Адміністратором конкурсу). 

3.Електронний варіант проекту (на електронному носії). 

 

Обов'язки керівника проекту: 
Я, _________________________________, підтверджую, що подана інформація є правдивою і відображає 

мою готовність (моєї організації/ініціативної групи) прийняти участь в конкурсі міні-проектів місцевого 

розвитку «Майбутнє громади в наших руках» у 2019 році. Також Я,  відповідно до Закону України “Про 

захист персональних даних” від 1 червня 2010 року, надаю згоду на обробку у картотеках та/або за 

допомогою комп’ютерних систем у базі персональних даних фізичних осіб   моїх персональних даних, за 

наявності: особисті відомості, прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата народження,  дані щодо місця 

проживання, дані щодо посади, контактна інформація (телефон, електронна пошта, адреса для листування). 

 

«___» _________________ 2019 р.                                                       (підпис) 

 

                                                                     М.П. 
Секретар ради                                                                                                           Л.А.ПОСТОЛЮК 

 

                                                                                         

 

 



Додаток №4 

до рішення Маловисківської  

міської ради 

від 28  березня 2019 року №  1401 

 
Ідентифікаційний номер проекту 

(заповнюється адміністратором Конкурсу) 

 

 

БЛАНК-ЗАЯВКА 

ПРОЕКТУ,  ЩО  МОЖЕ  РЕАЛІЗУВАТИСЯ   У  КОНКУРСІ  МІНІ-ПРОЕКТІВ 

«МАЙБУТНЄ ГРОМАДИ У НАШИХ РУКАХ», 

ЯКИЙ ПРОВОДИТЬ МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  В 2019  РОЦІ 

1. Ввідна інформація 

1.1.Загальна інформація про міні-проект 

1. Найменування міні-проекту  

2. Пріоритет Конкурсу міні-проектів  

4. 
Зона охоплення міні-проекту (місце 

реалізації) 
 

3. Період реалізації міні-проекту   

1.2.Загальна інформація про грантоотримувача 

1. ПІБ керівника міні-проекту  

2. 
Реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 
 

3. 
Адреса, контактні телефони \ Факс \ 

 e- mail  
 

1.3.Фінансування міні-проекту 

1. 
Запитувана сума коштів з міського 

бюджету, грн. 

 

2. Загальний бюджет проекту, грн.  

 

2. Інформація про міні-проект 

2.1. Короткий опис міні-проекту (що планується зробити в рамках міні-проекту; 

проблема, на вирішення якої спрямований проект):   

 

 

2.2. Мета і завдання міні-проекту: 

 
Мета міні-проекту: 

 
Завдання міні-проекту: 

 
2.3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект (конкретні люди, 

структури, громадські групи): 

2.4. Очікувані результати міні-проекту (кількісні та якісні показники), та групу осіб, на 

яку буде розповсюджуватись проект: жінки,чоловіки,діти, літні особи, особи з 

обмеженими фізичними можливостями, внутрішньопереміщені особи,багатодітні 

сімї, національні меншини. 

  

 3. Витрати  міні-проекту 

3.1. Бюджет міні-проекту 



№ 

з/п 

Стаття витрат 

 

Розрахунок 

витрат 

Сума, 

грн. 

Джерела 

фінансування, грн. 
грант 

міської 

ради 

власні  

кошти 

при 

наявності 

(вказати) 
1 2 3 4 5 6 

 
 

      

      

      

 
 

      

      

      

 
 

      

      

      

Всього:     

 

Додати Список з підписами щонайменше 25 осіб, які підтримують цей проект (окрім його 

авторів), наведений у додатку № 5 до цього бланка-заявки. Кожна додаткова сторінка 

списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки 

(необхідно додати оригінал списку у паперовій формі). 

 
 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                           Л.А.ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №5 

до рішення Маловисківської  

міської ради 

від  28    березня 2019 року №  1401 

 

 

СПИСОК ОСІБ, 

які підтримують цей проект, що може реалізуватися у Конкурсі міні-проектів 

«МАЙБУТНЄ ГРОМАДИ У НАШИХ РУКАХ»   У  2019 РОЦІ * 

 

  

_____________________________________________________________________________ 

(назва проекту) 

 

 

№ 

з/п. 

 

ПІП 

Адреса 

проживання 

Серія та № 

паспорта 

 

Підпис 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

* Ставлячи підпис у цьому списку, висловлюю свою згоду на: 

- обробку моїх персональних даних з метою участі в конкурсі  міні-проектів 

Маловисківської  міської об’єднаної територіальної 

громади у 2019 році відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних». Мені відомо, що подання персональних даних є 

добровільним і що мені належить право контролю процесу використання 

даних, які мене стосуються, право доступу до змісту моїх даних та внесення в 

них змін/коректив. 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                 Л.А.ПОСТОЛЮК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 6 

до рішення Маловисківської  

міської ради 

від  28    березня 2019 року №  1401 

 

  

Ідентифікаційний номер проекту ______________ 

 

 

 

                                                                  БЛАНК 

аналізу проекту, реалізація якого відбуватиметься в рамках конкурсу міні-проектів 

за рахунок коштів міського  бюджету  

Маловисківської міської об’єднаної територіальної  громади на 20___    рік 

 

Розділ І. Аналіз проекту з точки зору його наповнення, тобто змісту 

(заповнює працівник профільного виконавчого органу міської ради, до 

компетенції якого входить проект) 

Найменування профільного виконавчого органу Маловисківської  міської 

ради, до компетенції якого відноситься реалізація проекту : 

__________________________________________________________ 

 

1. Бланк-заявка містить достатню інформацію, необхідну для 

здійснення аналізу проекту з точки зору змістовності. 

а) так 

б) ні (чому?) 

 

2. Запропонований проект входить до повноважень міської ради 

а) так 

б) ні (чому?) 

 

3. Запропонований проект відповідає законодавству України та 

нормативно - правовим актам, у тому числі місцевого рівня, зокрема, 

генеральному плану Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади 

(якщо це пов’язано із запропонованим проектом). 

а) так 

б) ні (чому?) 

 

4. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація 

запропонованого завдання: 

а) це територія/земельна ділянка, на якій міська рада має право 

здійснювати реалізацію того чи іншого проекту за рахунок коштів міського 

бюджету Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади; 

б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на 

яких міська рада має право реалізувати запропонований проект за рахунок 

коштів бюджету Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади 

(чому?); 

в) не стосується 

 

5. Реалізація запропонованого завдання може відбутися протягом одного 

бюджетного періоду: 

а) так 

б) ні (чому?) 

 

6. Висновок, стосовно технічних можливостей виконання 



запропонованого проекту: 

а) позитивний 

б) негативний (чому?) 

в) не стосується 

  

7. Витрати за кошторисом, призначені на реалізацію запропонованого 

завдання: 

а) без додаткових зауважень 

б) з зауваженнями (необхідно вказати та обгрунтувати їх) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Загальна сума________ гривень. 

 

Обґрунтування:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Чи реалізація запропонованого завдання передбачає витрати у 

майбутньому (наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт тощо) 

а) так (які у річному вимірі?) 

б) ні 

 

Розділ ІІ. Обґрунтовані рекомендації щодо внесення проекту у бланк 

для голосування: 

а) реалізація проекту є можливою; 

б) реалізація проекту є можливою за умов: 

в) реалізація проекту є неможливою, з огляду: 

 

_______________                                                                                          _________________ 

         (Дата) 

                                                               М.П. 

                                                                                                                                 ПІБ керівника 

                                                                                                                                 профільного 

                                                                                                                                 виконавчого 

                                                                                                                                 органу міської 

                                                                                                                                 ради  

 

 

Секретар ради                                                                                                 Л.А.ПОСТОЛЮК  

      

 

 

 

 

 



     Додаток № 7 

                                                                                               до рішення Маловисківської  

                                                                                               міської ради 

                                                                                               від 28  березня 2019 року №  1401 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ   П Л А Н 

проведення  Конкурсу міні-проектів 

«МАЙБУТНЄ ГРОМАДИ У НАШИХ РУКАХ»   У  2019 РОЦІ 

 

№ 

з/п 

 

Процес 

 

Часові  рамки 

 

Примітка 

1 Проведення  інформаційної  

компанії 

з  01.04.2019 року  

2 Прийом проектних пропозицій  01.04.19 р. -  03.05.19 р.  24 робочі дні 

3 Аналіз Проектів, підготовка до 

передачі на розгляд 

Організаційному комітету 

 

 06.05.19 р. -  08.05.19 р. 

 

   3 робочі дні 

4 Проведення 

засідання 

Організаційного комітету 

щодо затвердження 

списку проектів 

допущених до 

голосування та його 

оприлюднення 

 

 

 

 

14.05.2019 року 

 

 

 

 

  1  робочий день 

5 Період промоції та 

підготовки до 

процесу голосування 

 

 15.05.19 р.  -  17.05.19 р. 

 

  3  робочих дні 

6 Проведення  голосування  17.05.19 р.  -  27.05.19 р. 7 робочих   днів 

7 Підрахунок голосів, 

затвердження 

рейтингу проектів на 

засіданні 

Організаційного комітету, 

оприлюднення результатів 

 

 

28.05.2019 року 

 

 

 

 1 робочий день 

8 Затвердження Проектів 

переможців рішенням сесії міської 

ради 

 

30.05.2019 року 

 

 1 робочий день 

9 Підготовка та подання  інформації 

до відділу фінансів та 

бухгалтерського обліку 

Маловисківської міської ради, 

щодо переліку Проектів-

переможців.  

Протягом 5 робочих днів з 

дня  прийняття рішення. 

 

10 Реалізація проектів Протягом 2019 року.       Постійно 

11 Інформування  завершення 

реалізації Проектів. 

За  підсумками роботи 

2019 року. 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                 Л.А.ПОСТОЛЮК  
 


