
Додаток 1 до Положення про громадський 
бюджет (бюджет участі) Ніжинської 
міської об’єднаної територіальної громади 

 
Бланк – заявка проекту, 

реалізація якого відбуватиметься за рахунок 
коштів громадського  бюджету (бюджету участі) Ніжинської міської 

об’єднаної територіальної громади 
у _____ році 

 
Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром ) 
 

Дата надходження проекту 
(заповнюється уповноваженим робочим органом) 

 

ПІБ особи уповноваженого робочого органу що реєструє проект: 
 

 
(підпис) 

  
1. Назва проекту (не більше 20 слів):  
«Університетська набережна» 

2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак «Ч»): 

   
   малий     Ч великий      

 
3. Місце реалізації завдання (адреса, назва житлового масиву/мікрорайону, установи/закладу, кадастровий номер 
земельної ділянки, якщо відомо, тощо.):  
Від мосту «Театральний» до скверу біля Нового корпусу Ніжинського державногуо університет ім. М. Гоголя (вул. 
Графська 2).  
 
4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )  
Благоустрій пішохідної зони від мосту «Театральний» до скверу біля Нового корпусу Ніжинського державного 
університет ім. М. Гоголя.  А саме - облаштування зон відпочинку з оглядовими локаціями у напрямку р. Остер. Та 
малими архітектурними формами: лавами, ліхтарями, урнами для сміття. Монтування лінії освітлення даної 
пішохідної зони. 
5. Опис проекту (основна мета проекту, проблема,  на вирішення  якої він спрямований; обгрунтування 
необхідності реалізаціі проекту; запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути 
реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен містити 
вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту.  
 
Створення умов для відпочинку та проведення дозвілля мешканців міста та студентства. Зниження рівня 
злочинності та травматизму шляхом монтування нової лінії освітлення (28 опор з енергозберігаючими 
світильниками )на жвавій, в темну пору доби, пішохідній ділянці. Саме цією дорогою пролягає шлях студентів та 
ліцеїстів до навчальних корпусів НДУ ім. М. Гоголя. У вечірній та нічний час дана місцевість жодним чином не 
освітлюється, що часто спонукає громадян до протиправних дій. Забезпечення жителів міста місцем для проведення 
вільного часу на свіжому повітрі шляхом встановлення двох зон для відпочинку, що позитивним чином впливає на 
здоров’я громадян. Оформлення яскравої локації у центральній частині міста та покращення естетичного вигляду 
берегу річки Остер підвищить рівень привабливості для мешканців та гостей Ніжина, що підтвердить статус Одне з 
семи чудес України.  
 
 
6. Обґрунтування бенефіціарів проекту  (категорії мешканців, які зможуть і які не зможуть користуватися 
результатами проекту; доступність результатів проекту (наприклад, години роботи об’єкту, можливість плати 
за користування, тощо)   
Усі мешканці та гості міста незалежно від часу доби та дня тижня матимуть змогу безкоштовно відчути на собі 
переваги реалізації даного проекту.  
 
7. Інформація щодо очікуваних  результатів  в разі реалізації  проекту: 
Комфорт та безпека громадян та гостей міста. Позитивні естетичні зміни центральної частини міста.  



 
 

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн. 
1. Монтування лінії освітлення (28 опор) 308200 грн.  
2. Підстригання кущів,дерев,вирубування порослі обабіч 

пішохідних зон. 
11 500 грн.   

3. Встановлення лавок та урн ( 2 майданчики) 67200 грн.  
РАЗОМ: 386900 грн.  

9. Список з підписами щонайменше 15 громадян України  віком від 16 років, які 
отримали паспорт громадянина України (ID-карта), зареєстровані  або проживають на 
території Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади, що підтверджується 
офіційними документами (довідкою про місце роботи, навчання, служби чи іншими 
документами, що підтверджують факт проживання у місті). та підтримують цей проект 
(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).  
 
10. Контактні дані автора/авторів проекту, які будуть загальнодоступні, у тому числі 
для авторів інших проектів, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками, 
інформацією, можливих узгоджень тощо (необхідне підкреслити): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  
……………………………………………...………...… для зазначених вище цілей  

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 проектів (тільки для міської ради), зазначаються  на зворотній 
сторінці бланку- заявки, яка є недоступною для громадськості.  
 
11. Інші додатки (якщо необхідно): 

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 
б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 
в)  інші матеріали, суттєві для поданого проекту (креслення, схеми тощо)  
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ  
 
12. Автор (автори) проекту та його (їх) контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло) 

Прізвище,  ім’я,  
по - батькові ** 

Контактні дані  Дата та підпис*** 

Адреса реєстрації*_______________ 
Поштова адреса:  
 
e-mail: 

№ тел.:          

Серія та  
№ паспорту          

       ____________ 
(підпис) 

Адреса реєстрації*_______________ 
Поштова адреса:  
 
e-mail: 
№ тел.:          
Серія та  
№ паспорту          

____________ 
(підпис) 

…            
 
*Якщо адресою реєстрації є не Ніжинська міська об’єднана територіальна громада, то до Форми 

проекту необхідно прикласти документ, що підтверджує місце перебування, роботи, навчання, служби чи 
ін 

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

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем Ніжинської міської 
об’єднаної територіальної громади та погоджуюсь, що заповнений бланк (за виключенням пунктів 12, 13) 
буде опубліковано на сайті  Ніжинської міської ради в розділі «Громадський бюджет». 
13.  Інша інформація.  Про «Громадський бюджет»  Ніжинської об’єднаної територіальної гроломади  
дізнався із (відмітити «Ч»):                       
друковані засоби масової інформації                                  телебачення, радіо   
Інтернет                                                                                  друзі, знайомі           
 
Маю вік:                                                                                 Рід занять: 
0-18   ; 19-30 ; 31-40          ;                               студент ; працюю    ; 
41-50 ; 51-60 ; 60 і більше                         безробітний ; пенсіонер  

 



 
 

 
Додаток до додатку 1 

 
Список мешканців Ніжинської міської об’єднаної теритоьріальної громади, 

які підтримують проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів 
громадського бюджету (бюджету участі)  Ніжинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 20___ рік 
(окрім авторів проекту) 

 
Назва проекту 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на : 
1) обробку моїх персональних даних з метою впровадження громадського  бюджету (бюджету участі)  міста 

Ніжина  у 20___ році, згідно з Законом  України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року №2297-
VI; мені відомо, що подання персональних даних є добровільне і що мені належить право контролю процесу 
використання даних, які мене стосуються, право доступу до змісту моїх даних та внесення в них 
змін/коректив; 

2) можливі модифікації, об’єднання з іншими проектам,  а також зняття даного проекту його авторами.  
№ 
п/п 

Ім’я та Прізвище  Адреса проживання Серія та  
№ паспорту 

Підпис 

1 
 
 

   

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
           

11 
     

12 
    

13 
    

14 
    

15 
     

 



 
 

Додаток 2 до Положення про громадський 
бюджет (бюджет участі)  Ніжинської 
міської об’єднаної територіальної громади 

 
 

Ідентифікаційний номер проекту 
(вписує уповноважений робочий орган згідно з реєстром) 

 

 
Картка аналізу проекту,  

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів 
громадського  бюджету (бюджету участі) Ніжинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 20___ рік 
 

Розділ І. Попередня оцінка проекту з точки зору правильності і повноти заповнення форми проекту (заповнює 
уповноважений робочий орган)  
 
1.1.  Форма проекту заповнена згідно з вимогами,  немає необхідності запрошувати автора 
проекту для отримання додаткової інформації (необхідну відповідь підкреслити). 
а) так                                                       
 
б) ні (які недоліки? яких даних недостатньо?) 
……………………………………………………………………...………………………………………… 
……………………………………………………………………...………………………………… 
1.2. Автор (необхідну відповідь підкреслити) 
а) заповнив  Форму, надавши додаткову інформацію  (які пункти?)   
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………...………………………………… 
б) не надав додаткову інформацію (чому?)  
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………...………………………………… 
1.3. Висновок щодо передачі до виконавчих органів Ніжинської міської ради, до повноважень яких відноситься 
реалізація проекту (фахівці цих органів здійснюють подальшу оцінку проекту).   
а) так (назва виконавчого органу міської ради ) 
……………………………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………...…………………………………                                               
б) ні (обґрунтування) 
……………………………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………...…………………………………                   
 
____________                                                                   ____________________________ 
 (Дата)                                    (підпис)                             П.І.Б. відповідальної особи 

уповноваженого робочого органу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ідентифікаційний номер проекту 
(вписує уповноважений робочий орган згідно з реєстром) 

 

 
ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ 



 
 

(у випадку, якщо якесь з питань не стосується проекту, необхідно вписати «не стосується»)! 
Розділ ІІ. Аналіз проекту на предмет можливості або неможливості його реалізації  (заповнює працівник виконавчого 
органу міської ради, до повноважень якого відноситься реалізація проекту).  
 
2.1. Форма проекту  містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції проекту на предмет 
можливості/неможливості його реалізації (необхідну відповідь підкреслити:   
а) так                                                       
б) ні (чому?зазначити чіткі причини) 
……………………………………………………………………...………………………………… 
……………………………………………………………………...………………………………… 
……………………………………………………………………...………………………………… 
 
2.2. Інформацію, що викладена у Формі проекту, було доповнено автором проекту (необхідну відповідь 
підкреслити): 
а) так  (зазначити, яку саме інформацію надано  додатково)   
……………………………………………………………………...………………………………… 
……………………………………………………………………...………………………………… 
б) ні (чому?зазначити чіткі причини) 
……………………………………………………………………...………………………………… 
……………………………………………………………………...………………………………… 
……………………………………………………………………...………………………………… 
2.3. Запропонований проект стосується повноважень  міської ради (необхідну відповідь підкреслити): 
а) так                                                       
б) ні (зазначити чіткі причини) 
……………………………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………...………………………………………………………………………………………
………………...………………………………… 
2.4. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим актам, у т.ч. рішенням 
виконавчого комітету та Ніжинської міської ради, зокрема, Генеральному плануНіжинської міської об’єднаної 
територіальної громади  (якщо це пов’язано з пропонованим проектом) 
а) так                                                       
б) ні (зазначити чіткі причини) 
……………………………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………...………………………………………………………………………………………
………………...………………………………… 
 
2.5. Територія/земельна ділянка/об’єкт на якій відбуватиметься реалізація запропонованого проекту (необхідну 
відповідь підкреслити); 
а) це територія/земельна ділянка/об’єкт, на якій можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за  рахунок 
коштів міського бюджету ; 
б) ця територія/земельна ділянка/об’єкт не належить до переліку територій /об’єкт, на яких можливо здійснювати 
реалізацію відповідного проекту за  рахунок коштів міського бюджету Ніжинської міської об’єднаної територіальної 
громади (обґрунтування) 
……………………………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………...………………………………………………………………………………………
………………...………………………………… 
в) не стосується. 
 
2.6. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і спрямована на 
кінцевий результат (необхідну відповідь підкреслити):  
а) так                                                       
б) ні (зазначити чіткі причини) 
……………………………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………...………………………………… 
2.7. Кошторис проекту, поданий автором проекту для його реалізації (необхідну відповідь підкреслити):  
а) приймається без додаткових зауважень 
б) з зауваженнями (необхідно внести відповідні зауваження за пропонованою нижче формою) 

Складові проекту Витрати за кошторисом  
Запропоновані 

автором проекту 
Зміни, внесені виконавчим 

органом 
1.   
2.   
...   
Загальна сума проекту, пропонована автором,  складає ___________гривень. 



 
 

Загальна сума проекту, відкоригована згідно із зауваженнями виконавчого органу, складає ____________ гривень 
(заповнюється за потреби) 
Обґрунтування внесених змін: 
……………………………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………...………………………………… 
2.8. Існує необхідність розробки проектно-кошторисної документації проекту за рахунок коштів міського бюджету 
(необхідну відповідь підкреслити): 
а) так                                                       
б) ні  
 
2.9. Висновок стосовно технічних можливостей реалізації  запропонованого проекту (необхідну відповідь 
підкреслити): 
а) позитивний 
б) негативний (зазначити чіткі причини) 
……………………………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………...………………………………… 
2.10. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті законодавчих вимог щодо 
економії бюджетних коштів (необхідну відповідь підкреслити): 
а) позитивний 
б) негативний (зазначити конкретні причини) 
……………………………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………...………………………………… 
2.11. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію запропонованого завдання в контексті законодавчих 
вимог щодо економії (необхідну відповідь підкреслити): 
а) позитивний 
б) негативний (чому?) 
……………………………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………...………………………………… 
 
2.12. Висновки і погодження/узгодження з іншими виконавчими органами Ніжинської міської ради, до компетенції 
яких входить проект, стосовно можливості реалізації проекту, ситуації та умов, в яких реалізація проекту може 
суперечити/перешкоджати реалізації інших проектів або міських інвестицій, які стосуються цієї земельної 
ділянки/території або об’єкту/будівлі 
……………………………………………………………………...…………………………………а) позитивно 
б) нейтрально (зазначити можливі ускладнення під час реалізації проекту) 
……………………………………………………………………...………………………………… 
……………………………………………………………………...………………………………… 
в) негативно (зазначити чіткі причини відмови) 
……………………………………………………………………...………………………………… 
……………………………………………………………………...………………………………… 
 
2.13. Чи реалізація запропонованого проекту  передбачає витрати в майбутньому (наприклад, витрати на утримання, 
поточний ремонт і т.д.) 
а) так (які у річному вимірі?) 
……………………………………………………………………...………………………………… 
……………………………………………………………………...………………………………… 
б) ні 
 
Розділ ІІІ. Рекомендації щодо внесення проекту, запропонованого до фінансування за рахунок коштів  
громадського бюджету (бюджету розвитку) Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади, в перелік 
проектів  для голосування (в т.ч.  опис передумов, які можуть зашкодити реалізації пропозиції (проекту) та інші 
зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого проекту)* 
а) позитивні 
б) негативні  
Обґрунтування/зауваження: 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………...………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………...………………………………… 
……………………………………………………………………...………………………………… 
 
________________                   ___________________          _____________________________ 
         (дата)                                      (підпис)                         ПІБ керівника виконавчого орану     

                                        міської ради)  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
 
 
 
 



 
 

Додаток 3 до Положення про громадський 
бюджет (бюджет участі)  Ніжинської 
міської об’єднаної територіальної громади 

 
 

УТОЧНЕННЯ ФОРМИ ПРОЕКТУ,  
реалізація якого планується за рахунок 

коштів громадського бюджету (бюджету участі) Ніжинської міської об’єднаної 
територіальної громади на 20___ рік 

 
Коротка назва проекту…………………………………………………………………… 

 
 

2. Включено до реєстру поданих проектів   за №   
 
 

3. Опис уточнень що бажає надати автор (наприклад уточнення вартості, місця реалізації, об’єкту) 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………...………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………...………………………………… 
……………………………………………………………………...………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………...………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………...………………………………… 
……………………………………………………………………...………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………...………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………...………………………………… 
……………………………………………………………………...………………………………… 
……………………………………………………………………...………………………………… 

 (інша додаткова інформація,  може бути додана та не є обов’язковою надається у додатках про що 
зазначається в уточненні) 

 
 

__________             __________________                                    __________________                                                                                                                                                                                                                  

дата                                                            підпис автора                                                                                        ПІБ автора 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



 
 

Додаток 4 до Положення про громадський 
бюджет (бюджет участі)  Ніжинської міської 
об’єднаної територіальної громади 

 
БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ   

№ бланка  
 
Прізвище      

Ім’я 

По-батькові 

 
Дата народження                           
 
Адреса реєстрації* :                        
 
 
(*якщо адресою реєстрації в паспорті є не Ніжинська міська об’єднана територіальна громада,, то необхідно 
вказати інший документ та його номер, що підтверджує місце перебування, роботи, навчання, служби чи ін. На 
території громади) 
 
Документ, що підтверджує 
проживання (перебування)  
в Ніжинській міській об’єднаній територіальній громаді 
(у випадку голосування на паперовому бланку паспорт з адресою реєстрації чи інший документ необхідно 
пред’явити особі, яку уповноважено супроводжувати  голосування) 
● Згода на обробку персональних даних: 
Я, ____________________________________________________________________, висловлюю свою згоду на обробку моїх 
персональних даних в Базі персональних даних міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України “Про 
захист персональних даних” від 01.06.2010 року №2297-VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї згоди.  
 
________                                                                                               __________________ 
          дата                                                                                                                                                                                             (підпис) 
_ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
            

  № бланка  
№ 
п/п 

Назва завдання 
проекту 

 

 Відмітка про 
голосування ** 

Розділ 1. Малі  проекти, які пропонуються для голосування* 
1. Назва проекту  
2. Назва проекту  
3. …………  
Розділ 2. Великі проекти, які пропонуються для голосування* 
1. Назва проекту  
2. Назва проекту  
3. …………  
 
*Перелік проектів, які допускаються до голосування, формується з проектів, які отримали попередню позитивну оцінку 
виконавчого органу Ніжинської міської ради, до повноважень якого відноситься реалізація проекту, затверджені Робочою групою 
з питань громадського  бюджету (бюджету участіНіжинської міської об’єднаної територіальної громади та допущені до 
голосування; 
 ** Проголосувати можна за 1 малий та 1 великий проект, про що робиться позначка у відповідній графі. Бланк для голосування 
вважається недійсним, якщо не виконано умови голосування. 
______                        __________________                                              ________________(дата)                                                                           (підпис                                                                                                             

(ПІБ) 
 
                                    
 
 



 
 

 

 
 
 
 


