
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ГО ЛО В И   О Б ЛА С Н О Ї  Д Е Р ЖА В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї  

 

_____________________  м. Дніпро  № __________________              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження Положення про порядок ініціювання та подання 

інвестиційних проєктів Всеукраїнського громадського бюджету Дніпро-

петровської області 

 

Відповідно до статей 6, 41 Закону України “Про місцеві державні 

адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року 

№ 196 “Деякі питання державного фонду регіонального розвитку” (із змінами), 

наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 24 квітня 2015 року № 80 “Питання 

підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального 

розвитку та проектів - переможців “Всеукраїнського громадського бюджету”, 

що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року 



за № 488/26933 (із змінами), з метою застосування механізму відбору та 

фінансування проєктів-переможців Всеукраїнського громадського бюджету під 

час підготовки, оцінювання та відбору інвестиційних програм і проєктів 

регіонального розвитку, які реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку: 

 

1. Затвердити Положення про порядок ініціювання та подання 

інвестиційних проєктів Всеукраїнського громадського бюджету Дніпро-

петровської області (додається). 

 

2. Департаменту економічного розвитку Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації забезпечити в установленому законом порядку  

подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Південно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро). 

 

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного 

опублікування в друкованих засобах масової інформації. 

 

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 

на департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації, контроль – на заступника голови Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень. 

 

 

Голова облдержадміністрації                                         Олександр БОНДАРЕНКО 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок ініціювання та подання інвестиційних проєктів 

Всеукраїнського громадського бюджету Дніпропетровської області 

 

I. Загальні положення 

 

1. Положення про порядок ініціювання та подання інвестиційних проєктів 

Всеукраїнського громадського бюджету Дніпропетровської області (далі – 

Положення) визначає основні вимоги до організації та впровадження 

Всеукраїнського громадського бюджету Дніпропетровської області. 

 

2. Всеукраїнський громадський бюджет Дніпропетровської області                

(далі – ВГБ) – це інноваційна програма, яка є інструментом участі громадян 

Дніпропетровської області віком від 18 років у розподілі частки державного 

фінансування шляхом подання проєктів та проведення відкритого громадського 

електронного голосування за обрані проєкти. 



Регіональна комісія з оцінки та забезпечення проведення конкурсного 

відбору інвестиційних програм (проєктів), що можуть реалізовуватися за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – регіональна 

комісія), – постійно діючий орган Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації (далі – облдержадміністрація), члени якого в межах чинного 

законодавства здійснюють оцінку та попередній конкурсний відбір 

інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, які реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в Дніпропетровській 

області. 

Ініціатор проєкту – громадянин України віком від 18 років, який 

проживає на території Дніпропетровської області, заявники, наукові                 

установи та громадські організації, що здійснюють діяльність у межах 

Дніпропетровської області. 

 

II. Інформаційно-промоційна кампанія 

 

1. З метою забезпечення поширення інформації про можливості                   

ВГБ департамент економічного розвитку облдержадміністрації (далі – 

Департамент) проводить інформаційно-промоційну кампанію спільно з 

районними державними адміністраціями (далі – райдержадміністрації), 

органами місцевого самоврядування, в тому числі об’єднаними 

територіальними громадами. 

 

2. Інформаційно-промоційна кампанія проводиться шляхом: 

ознайомлення мешканців області з основними положеннями, 

принципами, етапами та термінами проведення ВГБ; 

розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу 

запровадження проєктів-переможців ВГБ. 

 

3. Інформація про ВГБ оприлюднюється на офіційному вебсайті 

облдержадміністрації: https://adm.dp.gov.ua/ua. 



4. Департамент вживає заходів, спрямованих на інформування 

громадськості, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування про 

початок подання проєктів для участі у ВГБ, проведення електронного 

голосування та оприлюднення результатів голосування та оцінювання проєктів 

регіональною комісією. 

 

5. Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, в тому числі 

об’єднані територіальні громадами, забезпечують розповсюдження та широке 

висвітлення інформації в різних джерелах, а також на своїх офіційних 

вебсайтах щодо початку подання проєктів до участі у ВГБ та проведення 

відповідного голосування. 

 

IІI. Ініціатори та заявники проєктів ВГБ 

 

1. Ініціаторами подання для участі у конкурсі проєктів ВГБ, що можуть 

фінансуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, 

можуть бути громадяни України віком від 18 років, заявники, наукові установи 

та громадські організації. 

 

2. Заявниками проєктів ВГБ можуть бути такі суб’єкти: 

місцеві органи виконавчої влади; 

органи місцевого самоврядування; 

агенції регіонального розвитку Дніпропетровської області, за винятком 

проєктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту. 

 

IV. Загальні умови 

 

1. Фінансування ВГБ здійснюється у межах доведеного області обсягу 

коштів державного фонду регіонального розвитку з обов’язковим 

співфінансуванням з місцевого бюджету відповідного органу місцевого 



самоврядування, на території якого планується реалізація цього проєкту, в 

обсязі не менше 10 відсотків від залишкової вартості проєкту з урахуванням 

понесених витрат на момент подачі проєкту до участі в конкурсі.  

 

2. Календарний план реалізації проєкту становить від 1 до 3 років.  

 

3. Ініціатор проєкту, на фінансування об’єкта якого залучаються кошти 

державного фонду регіонального розвитку згідно з проєктом ВГБ, має 

забезпечити подальше фінансування або утримання такого об’єкта за рахунок 

власних коштів місцевого (державного) бюджету. 

 

4. Орган місцевого самоврядування має визначити особу, відповідальну 

за розгляд проєктів, поданих ініціаторами для участі у ВГБ, на предмет 

можливості або неможливості їх реалізації та підготовку документів, 

визначених пунктом 3 розділу ХI Положення.  

 

5. Проєкти ВГБ, що можуть фінансуватися за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку, повинні відповідати пріоритетним цілям, 

визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку на період до  

2020 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 

2014 року № 385 (із змінами), та Стратегії регіонального розвитку 

Дніпропетровської області на період до 2020 року, затвердженій рішенням 

Дніпропетровської обласної ради від 26 вересня 2014 року № 561-27/VI. 

 

6. Обробка персональних даних ініціаторів проєктів здійснюється з 

урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.  

 

V. Етапи проведення ВГБ 

 

1. Порядок підготовки та подання проєктів ініціаторами – I етап відбору. 

 

2. Порядок проведення електронного голосування – II етап відбору.  



3. Порядок подання проєктів на оцінювання регіональної комісії – III етап 

відбору.  

 

4. Порядок подання проєктів до Комісії при Міністерстві розвитку     

громад на території України – IV етап відбору. 

 

VI. Порядок підготовки та подання проєктів ініціаторами 

 

1. Проєкт для участі у ВГБ подається ініціаторами протягом                         

30 календарних днів з дня оголошення Департаментом про початок прийому 

документів. Оголошення про початок прийому документів розміщується на 

офіційних вебсайтах облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів 

місцевого самоврядування, в тому числі об’єднаних територіальних громад, 

публікується в засобах масової інформації, в інтернет-мережі, на сторінках                    

у мережі “Facebook”. 

 

2. Проєкт для участі у голосуванні розробляється ініціатором відповідно 

до пунктів форми подання проєкту ВГБ у__ році (додаток 1). 

 

3. Назва проєкту викладається лаконічно, в межах одного речення. Назва 

проєкту не може суперечити його основній меті. У разі наявності проєктно-

кошторисної документації, виготовленої не пізніше одного року до подання 

проєкту на участь у конкурсі, назва проєкту має відповідати назві зведеного 

кошторисного розрахунку та експертному звіту.  

 

4. План заходів з реалізації проєкту відображає логіку та етапи його 

виконання, зокрема виготовлення проєктно-кошторисної документації та 

закупівлю товарів (виконання робіт, надання послуг тощо).  



5. Розрахунки, креслення, фотографії, що розкривають сутність, цілі 

проєкту та можливості його практичної реалізації, можуть додаватися автором, 

про що зазначається у формі проєкту (назва додатка до проєкту та кількість 

сторінок).  

 

6. Обов’язковим додатком є “Список осіб, які підтримали проєкт”. 

Список має налічувати мінімальну кількість підписів – 30 осіб (окрім ініціатора 

проєкту), серед яких в обов’язковому порядку має бути погодження голови 

(виконуючого обов’язків голови) відповідної місцевої ради, на території якої 

планується втілення проєкту, відповідно до пункту 4 постанови Кабінету 

Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 “Деякі питання державного 

фонду регіонального розвитку” (із змінами). 

 

7. Під час підготовки проєкту автор забезпечує його відповідність таким 

вимогам:  

проєкт відповідає нормам законодавства;  

реалізація проєкту здійснюється від 1 до 3 років;  

загальна кошторисна вартість проєктів будівництва (нове будівництво, 

реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) має складати понад  

5000 тис. гривень, а для інших проєктів – понад 1000 тис. гривень; питання 

реалізації проєкту знаходиться в межах повноважень органів місцевого 

самоврядування Дніпропетровської області; 

реалізація проєкту має здійснюватися виключно на об’єктах, що належать 

до комунальної форми власності, та/або на землях комунальної власності; 

проєкти мають відповідати затвердженій містобудівній документації; 

сфера реалізації проєкту повинна бути публічною; бюджет проєкту, 

розрахований автором, включає всі витрати (розробка проєктної документації, 

закупівля сировини, матеріалів, послуги, оренда обладнання тощо). 

У разі потреби в проєкті потрібно передбачити благоустрій прилеглої території.  

 



8. У рамках ВГБ не можуть прийматись проєкти, які: 

містять неповну інформацію;  

розраховані лише на виконання проєктної документації; 

носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів у 

майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);  

суперечать чинному законодавству, чинним обласним, місцевим 

програмам або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на 

поточний рік; передбачають витрати на утримання та обслуговування, що 

перевищують вартість реалізації проєкту;  

передбачають у подальшому передачу в співвласність чи реалізацію 

іншим особам, недержавним чи не комунальним установам, організаціям;  

містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, 

повалення влади, зміни конституційного ладу країни тощо;  

не відповідають вимогам Положення.  

 

9. Проєкт має бути поданий ініціатором у паперовому вигляді на поштову 

адресу: департамент економічного розвитку облдержадміністрації,  

просп. Олександра Поля, 1, м. Дніпро, 49004 з поміткою на конверті 

“Всеукраїнський громадський бюджет Дніпропетровської області” та в 

електронному вигляді на адресу: econom@adm.dp.gov.ua. 

 

10. Проєкт в електронному вигляді надсилається в форматі pdf, окрім 

Аплікаційної форми подання проєкту ВГБ Дніпропетровської області, яка 

надсилається в форматі pdf та word.  

 

11. Подані проєкти на реалізацію в рамках ВГБ використовуються 

облдержадміністрацією з дотриманням вимог Закону України “Про авторське 

право та суміжні права”. 

 



VII. Порядок розгляду і перевірки проєктів, поданих ініціаторами,                        

та проведення електронного голосування 

 

1. Організація розгляду проєктів, поданих ініціаторами, здійснюється 

Департаментом, який:  

веде реєстр поданих ініціаторами проєктів; 

оформляє аркуш погодження щодо правильності заповнення проєкту; 

протягом 5 календарних днів після завершення прийому проєктів від 

ініціаторів оприлюднює проєкти, що відповідають усім вимогам, у системі 

“Всеукраїнський громадський бюджет Дніпропетровської області” та оголошує 

про початок голосування. 

 

2. Голосування за проєкти триває протягом 15 календарних днів з дня 

оголошення про початок голосування. 

 

3. Голосування за проєкти здійснюється шляхом заповнення спеціального 

бланку голосування в електронному вигляді.  

 

4. Одна особа може проголосувати не більше ніж за два проєкти.  

 

5. Голосування здійснюється в електронній системі, яка забезпечує точну 

ідентифікацію голосуючих осіб шляхом авторизації особи із застосуванням 

електронного підпису та можливість перевірки результатів у разі виникнення 

сумнівів у їх об’єктивності. Посилання на електронну систему для здійснення 

голосування розміщується на офіційному сайті облдержадміністрації: 

http://www.adm.dp.gov.ua. 

 



VIIІ. Встановлення результатів та визначення  

переможців електронного голосування 

 

1. Після завершення кінцевого терміну голосування електронна система 

здійснює підрахунок голосів та формує списки проєктів за рейтинговою 

системою.  

 

2. До III етапу конкурсного відбору проєктів регіональною комісією 

допускаються проєкти ВГБ, які за результатами електронного голосування 

набрали не менше 30 відсотків голосів загальної кількості голосуючих осіб. 

 

3. Результати електронного голосування у вигляді переліку за рейтингом 

всіх проєктів, за які відбувалось голосування, та переліку проєктів, що набрали 

більше 30 відсотків голосів загальної кількості голосуючих осіб, 

оприлюднюються на офіційному сайті облдержадміністрації не пізніше  

3 календарних днів з моменту встановлення результатів голосування. 

 

4. У разі набрання проєктом, ініціатором подання якого є громадянин 

України віком від 18 років, наукові установи та громадські організації, за 

результатами електронного голосування не менше 30 відсотків голосів 

загальної кількості голосуючих осіб Департамент в триденний термін після 

проведення голосування направляє в електронному вигляді до органу місцевого 

самоврядування, на території якого планується реалізація такого проєкту, 

документи, надані ініціатором. 

Орган місцевого самоврядування здійснює аналіз проєкту на предмет 

можливості або неможливості його реалізації та протягом 3 робочих днів з дня 

направлення електронною поштою документів ініціатора надає до 

облдержадміністрації у паперовому вигляді з обов’язковим дублюванням на 

електронну адресу: econom@adm.dp.gov.ua: 



заповнену належним чином форму бланку аналізу проєкту 

Всеукраїнського громадського бюджету Дніпропетровської області (додаток 2); 

висновок щодо відповідності проєкту вимогам Порядку підготовки, 

оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку та  

проєктів-переможців ВГБ, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 (із змінами), та 

спроможності відповідного органу місцевого самоврядування його реалізувати 

разом з інформацією щодо згоди такого органу бути заявником проєкту. 

Ненадання (несвоєчасне надання) органом місцевого самоврядування 

заповненої форми, висновку з інформацією про спроможність реалізувати 

проєкт та згодою бути заявником (всіх або якогось одного з перелічених 

документів) тягне за собою виключення проєкту ініціатора з переліку проєктів, 

що подаватимуться на оцінювання регіональної конкурсної комісії.  

У разі надання негативного висновку органом місцевого самоврядування 

зазначає об’єктивні причини такої відмови. 

 

5. Позитивно оцінені проєкти допускаються до III етапу відбору – 

оцінювання членами регіональної комісії.  

 

ІX. Порядок подання проєктів  

на оцінювання регіональній комісії 

 

1. Департамент подає регіональній комісії для проведення попереднього 

конкурсного відбору рейтинговий список проєктів ВГБ, до якого включає 

проєкти, що за результатами електронного голосування набрали не менше  

30 відсотків загальної кількості голосуючих осіб, разом з позитивним 

висновком органу місцевого самоврядування, на території якого планується 

реалізація такого проєкту. 

 



2. Подання проєктів на оцінювання конкурсної комісії здійснюють 

заявники, визначені у пункті 2 розділу III Положення. Подання проєктів 

відбувається протягом 30 календарних днів з дня оголошення про початок 

прийому документів від заявників. 

 

3. Оголошення про початок прийому документів від заявників 

розміщується регіональною комісією на офіційному вебсайті облдерж-

адміністрації та відповідній сторінці офіційного вебсайту Міністерства 

розвитку громад та територій України на 10 робочий день після завершення 

електронного голосування. 

В оголошенні зазначається: 

перелік завдань, визначених Державною стратегією регіонального 

розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів 

України від 06 серпня 2014 року № 385 (із змінами), та Стратегією 

регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, 

затвердженою рішенням Дніпропетровської обласної ради від 26 вересня 

 2014 року № 561-27/VI; 

перелік технічних завдань на проєкти, розроблені на виконання цілей 

Стратегії регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до  

2020 року, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від  

26 вересня 2014 року № 561-27/VI, відповідно до Плану заходів з її реалізації, 

затвердженого рішенням Дніпропетровської обласної ради від 29 квітня  

2015 року № 620-30/VI; 

перелік пріоритетних цілей, що відповідають Державній стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженій постановою 

Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 (із змінами), та 

Стратегії регіонального розвитку Дніпропетровської області на період  

до 2020 року, затвердженій рішенням Дніпропетровської обласної ради від  

26 вересня 2014 року № 561-27/VI; 

 



умови проведення відбору; 

місце прийому документів; 

адреса електронної пошти, номер телефону, за яким надаються 

роз’яснення. 

 

4. В оцінюванні та відборі проєктів регіональною комісією беруть участь 

проєкти, що розроблені та подані заявниками відповідно до вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 “Деякі питання 

державного фонду регіонального розвитку” (із змінами). 

 

5. Інформація про проєкти-переможці електронного голосування ВГБ, що 

подані на оцінювання регіональній комісії, оприлюднюється заявником на 

відповідній сторінці офіційного вебсайту Міністерства розвитку громад та 

територій України до початку проведення оцінки та відбору. 

 

X. Порядок підготовки та проведення 

оцінювання проєктів регіональною комісією 

 

1. Проєкти-переможці електронного голосування ВГБ для подання на 

розгляд регіональної комісії розробляються заявником відповідно до форми 

інвестиційної програми і проєкту регіонального розвитку, що може 

реалізуватися за рахунок коштів держаного фонду регіонального розвитку, 

затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року № 80, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року за 

№ 488/26933 (із змінами). 

 

2. Заявником до проєкту додається форма технічного завдання на 

інвестиційну програму і проєкт регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, 



затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року № 80, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року                            

за № 488/26933 (із змінами). 

 

3. Для проєктів-переможців електронного голосування ВГБ, що можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, 

заявниками подаються документи, перелік яких визначений наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 24 квітня 2015 року № 80 “Питання підготовки, 

оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвиту, що 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року 

за № 488/26933 (із змінами). 

 

4. Проєкти, що передбачають здійснення заходів з енергозбереження 

будинків і споруд, повинні бути розроблені відповідно до державних 

будівельних норм і стандартів та забезпечувати комплексний підхід та 

максимальну енергоефективність від їх реалізації.  

 

5. Для проєктів будівництва (нове будівництво, реконструкція, 

реставрація, капітальний ремонт) основною умовою відбору регіональною 

комісією є наявність затвердженої в установленому законодавством порядку 

проєктної документації відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів 

України від 18 березня 2015 року № 196 “Деякі питання державного фонду 

регіонального розвитку” (із змінами). 

 

6. Регіональна комісія проводить засідання та здійснює оцінювання 

проєктів відповідно до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних 

програм і проєктів регіонального розвитку та проєктів-переможців 



“Всеукраїнського громадського бюджету”, що можуть реалізовуватися за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 “Деякі 

питання державного фонду регіонального розвитку” (із змінами). 

 

7. Оцінка проєктів здійснюється на відповідній сторінці офіційного  

вебсайту Міністерства розвитку громад та територій України 

(htpp://dfrr.menregion.gov.ua) не менш ніж п’ятьма членами регіональної комісії 

(з дотриманням пропорційного представництва представників органів 

виконавчої влади, громадських об’єднань, які займаються питаннями 

місцевого/регіонального, соціально-економічного та/або інвестиційного 

розвитку, наукових та інших установ, а також незалежних експертів) із 

заповненням форми згідно з додатком до наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від  

24 квітня 2015 року № 80 “Питання підготовки, оцінки та відбору 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвиту, що можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку”, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року за 

№ 488/26933 (із змінами). 

 

8. Переможцями попереднього конкурсного відбору є проєкти, які за 

результатами проведеної оцінки мають найбільшу кількість балів за рейтингом 

проєктів, окремо за кожним технічним завданням на проєкти, розробленим на 

виконання цілей Стратегії регіонального розвитку Дніпропетровської області 

на період до 2020 року, затвердженою рішенням Дніпропетровської обласної 

ради від 26 вересня 2014 року № 561-27/VI, згідно з планом заходів з реалізації, 

та набрали не менше 30 відсотків максимально можливої кількості балів. 

 



9. У випадку виникнення об’єктивних обставин, через які проєкт-

переможець, відібраний регіональною комісією, має бути виключений 

(зокрема, неможливість забезпечення співфінансування у розмірі не менше 

10 відсотків, подання недостовірної інформації щодо обсягів робіт/послуг та 

фінансових потреб, отримання коштів для реалізації проєкту за рахунок інших 

джерел державного бюджету) за її рішенням із запропонованого до 

фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 

переліку проєктів, його місце займає проєкт, що за кількістю балів є наступним 

за ним у загальному рейтинговому списку. 

 

10. Оцінювальний лист проєктів-переможців ВГБ, що пройшли 

попередній конкурсний відбір та можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку, а також рейтингові списки проєктів, 

складені окремо за кожним технічним завданням на інвестиційні програми і 

проєкти, розробленим на виконання цілей Стратегії регіонального розвитку 

Дніпропетровської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням 

Дніпропетровської обласної ради від 26 вересня 2014 року № 561-27/VI, 

відповідно до плану заходів з її реалізації, затвердженого в установленому 

законодавством порядку, та загальний рейтинговий список оприлюднюються на 

офіційному вебсайті облдержадміністрації, сторінці офіційного вебсайту 

Міністерства розвитку громад та територій України у п’ятиденний строк. 

 

XI. Порядок подання проєктів до  

Міністерства розвитку громад та територій України 

та моніторинг стану реалізації проєктів 

 

1. Проєкти-переможці ВГБ та їх узагальнені переліки, які набрали 

найбільшу кількість балів окремо за кожним технічним завданням за 

результатами оцінювання, облдержадміністрація подає до Міністерства 

розвитку громад та територій України у місячний термін після оприлюднення 

результатів їх оцінювання регіональною комісією. 



2. Моніторинг стану реалізації проєктів проводиться заявником шляхом 

порівняння фактичних строків виконання і показників результативності 

виконання заходу проєкту з плановими та оцінки ступеня їх відхилення від 

запланованих. 

 

3. Заявник щоквартально, до 10 числа місяця, що настає за звітним 

періодом, оприлюднює на відповідній сторінці вебсайту Міністерства розвитку 

громад та територій України звіт про виконання заходів проєкту згідно з 

додатком 1 до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і 

проєктів регіонального розвитку та проєктів-переможців “Всеукраїнського 

громадського бюджету”, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 (із змінами), разом 

з фото, на яких зафіксований стан реалізації проєкту, та узагальненою 

аналітичною інформацією про основні результати, досягнуті за звітний період. 

 

4. Ініціатор проєкту (за його бажанням) у межах чинного законодавства 

може отримувати від заявника проєкту всю необхідну інформацію щодо 

перебігу реалізації проєкту, ініціатором якого він був. 

 

 

Директор департаменту економічного 

розвитку Дніпропетровської  

обласної державної адміністрації               Петро ЛАШИН 

 

 

 



Додаток 1 

до Положення про порядок 

ініціювання та подання 

інвестиційних проєктів 

Всеукраїнського громадського 

бюджету Дніпропетровської області 

(пункт 2 розділу VI) 

 

Форма подання проєкту  

Всеукраїнського громадського бюджету  

Дніпропетровської області для реалізації у _____ році 

 

Заповнюється 

посадовою особою 

Дата надходження  

Номер у реєстрі 

проєктів 

 

ПІБ та підпис 

особи, що реєструє 

 

1. Назва проєкту  

 

 

  

2. Категорія проєкту (один пункт) 

     

 Безпека та громадський порядок   Спорт та туризм 

     

 Соціальний захист   Культура та освіта 

     

 
Екологія, навколишнє середовище 

  Комунальне господарство, 

енергоефективність 

     

 Медицина   Інше 

     

3. Локація проєкту (район, місто, селище, село) 

 

 

  

4. Адреса, найменування установи / закладу, будинку 

 

  

5. Короткий опис проєкту  

 

 

 

 



 

Повний опис проєкту та прогнозний обсяг витрат 

 

6. Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проєкту) 

 

 

 

 

  

7. Мета проєкту 

 

 

 

 

  

8. Пропоноване рішення розв’язання проблеми і його обґрунтування 

 

 

 

 

  

9. Для кого цей проєкт (основні групи мешканців, які зможуть користуватися 

результатами реалізації завдання) 

 

 

 

 

  

10. План заходів з реалізації проєкту (роботи, послуги) 

 

 

 

 

 

 

 

  

11. 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 та поліпшення умов проживання мешканців 

(вказати кількість), інші показники, які можна використати для оцінки проєкту 
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12. Орієнтовна вартість проєкту 

 

 

  

13. Очікуваний термін реалізації проєкту 

 

 

  

14. Ризики (перешкоди) у реалізації проєкту, на які варто звернути увагу 

 

 

 

 

 

  

15. БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ 

  

№ 

з/п 

Найменування товарів (робіт, 

послуг) 

Кількість, 

од. 

Ціна за 

одиницю, грн 
Вартість, грн 

     

     

     

Всього:    

Орієнтовна вартість проєкту:  

     

16. Інформація про ініціатора проєкту (всі пункти є обов’язковими для заповнення) 

     

Для громадян України віком від 18 років: 

     

Прізвище  

 

Ім’я  

 

По батькові  

 

Дата народження  ДД/ММ/РРРР 

 

Номер і серія 

паспорта (або 

довідки на 

проживання) 

 

 

Телефон + 380 ( __ ) ___ __ __ 

 

Адреса реєстрації  

 

Адреса проживання  

 

Електронна пошта  
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Для решти ініціаторів, окрім громадян 

 

     

Найменування 

установи, 

організації, органу 

влади чи місцевого 

самоврядування 

 

 

Код ЄДРПОУ  

     

ПІБ контактної 

особи 
 

     

Телефон  

контактної особи 

+ 380 ( __ ) ___ __ __ 

     

Адреса реєстрації / 

місцезнаходження 

установи, 

організації, органу 

влади чи місцевого 

самоврядування 

 

     

Електронна пошта  

     

17. Додатки до заявки 

 Копія паспорта громадянина України (1, 2, 11, 12 сторінки) або копія паспорту у 

формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьового та 

зворотнього боку та копію паперового витягу з Єдиного державного демографічного 

реєстру про адресу реєстрації місця проживання) для громадян 

 

 Копія витягу з Єдиного державного реєстру  юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань (для всіх інших ініціаторів проєктів, окрім 

громадян) 

 

 Бланк підтримки проєкту з підписами людей, що його підтримали 

 

 Бюджет проєкту 

     

 Фото, схема, креслення, що демонструють очікуваний результат 
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Для ініціаторів – громадян України віком від 18 років 

 

Згода на обробку персональних даних: 

 

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, я ________________ 

(ПІБ повністю) 

даю згоду на обробку персональних даних, вказаних у пункті 16 цього бланку-заяви, 

виключно для реалізації Всеукраїнського громадського бюджету Дніпропетровської 

області 

     

дата    підпис 

     

Я погоджуюсь з тим, що: 

заповнений бланк (за виключенням п. 17 до додатків) буде опубліковано на офіційному  

вебсайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації https://adm.dp.gov.ua/ua; 

можливі модифікації, об’єднання проєкту з іншими завданнями, а також його реалізація в 

поточному режимі; 

можливе уточнення проєкту, якщо його реалізація суперечитиме законам України чи 

сума для реалізації у _____ році перевищить максимальний обсяг коштів, визначених на 

його реалізацію. 

З Положенням про порядок ініціювання та подання проєктів Всеукраїнського 

громадського бюджету Дніпропетровської області ознайомлений і приймаю умови. 

     

дата підпис ПІБ автора 

 

 
 

   

СПИСОК ОСІБ, ЯКІ ПІДТРИМАЛИ ПРОЄКТ* 

     

Я підтримую проєкт Всеукраїнського громадського бюджету Дніпропетровської області 

для реалізації у _____ році 

     

Назва проєкту:  

     

Автор проєкту: 

     

№ 

з/п 
ПІБ 

Серія та 

номер 

паспорту 

Адреса 

проживання 
Підпис 

     

     

     

     

     

* – кількість підписів не може бути меншою 30  
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Додаток 2 

до Положення про порядок 

ініціювання та подання 

інвестиційних проєктів 

Всеукраїнського громадського 

бюджету Дніпропетровської області 

(пункт 4 розділу VIII) 

 

 

Бланк аналізу проєкту  

Всеукраїнського громадського бюджету  

Дніпропетровської області 

_________________________________________________________ 

(назва проєкту) 

для реалізації у _____ році 

 

Заповнюється посадовою 

особою органу місцевого 

самоврядування 

Дата надходження  

Власне ім’я, прізвище та 

підпис особи, що перевіряє  

 

 

Аналіз проєкту на предмет можливості 

або неможливості його реалізації 

 

(заповнює відповідальна особа органу місцевого самоврядування) 

 

1. Форма проєкту містить всю інформацію, необхідну для здійснення 

аналізу пропозицій проєкту на предмет можливості / неможливості його 

реалізації. 

 Так  

 

 Ні (зазначити чіткі причини) __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



2. Запропонований проєкт належить до повноважень органів місцевого 

самоврядування 

 Так  

 

 Ні (зазначити чіткі причини) __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Запропонований проєкт відповідає чинному законодавству,  

нормативно-правовим актам (постанова Кабінету Міністрів України  

від 18 березня 2015 року № 196 “Деякі питання державного фонду 

регіонального розвитку” (зі змінами), наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  

від 24 квітня 2015 року № 80 “Питання підготовки, оцінки та відбору 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвиту, що можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку”, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року за 

№ 488/26933 (зі змінами), а також Положенню про порядок ініціювання та 

подання проєктів Всеукраїнського громадського бюджету Дніпропетровської 

області. 

 Так  

 

 Ні (зазначити чіткі причини) __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом не 

більше трьох календарних років і спрямована на кінцевий результат: 

 Так  

 

 Ні (зазначити чіткі причини) __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Кошторис проєкту, поданий автором для його реалізації: 

 приймається без додаткових зауважень 

 

 із зауваженнями (необхідно внести відповідні зауваження за пропонованою нижче 

формою) 
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Складові проєкту Витрати за кошторисом 

Запропоновані автором 

проєкту 

Зміни, внесені при перевірці 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

Загальна сума проєкту, пропонована автором, складає _________ гривень. 

Загальна сума проєкту, використана після перевірки, складає _________ гривень 

(заповнюється за потребою) 

Обґрунтування всіх змін: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

6. Існує необхідність розробки проєктно-кошторисної документації 

проєкту за рахунок коштів бюджету _________________________ ради. 

 так 

 

 ні 
 

7. Висновок стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого 

проєкту: 

 позитивний 

 

 негативний (зазначити чіткі причини) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

 8. Проєкт має завершений характер (виконання заходів у майбутньому не 

вимагатиме вжиття подальших заходів та не потребуватиме додаткового 

виділення коштів з обласного та місцевого бюджетів, в т.ч. на утримання та 

обслуговування): 

 так 
 

 ні (обґрунтування неможливості реалізації заходів протягом встановленого періоду 

реалізації) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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9. Реалізація проєкту не планується на землях або об’єктах приватної 

форми власності: 

 так  

 

 ні  

 

10. Орган місцевого самоврядування спроможний реалізовувати цей 

проєкт: 

 так  

 

 ні  

 

11. Чи згоден орган місцевого самоврядування ____________________ 
                                                                       (назва органу місцевого самоврядування) 

 

бути заявником проєкту ініціатора _____________________________ 
                                                                                                                                                 (ПІБ ініціатора) 

 так  

 

 ні  

 

 

 

___________           __________                         _____________________ 

       (дата)                                        (підпис)                                  (ПІБ керівника органу місцевого самоврядування) 

                                                            МП 

 

 

*Всі пункти бланку аналізу проєкту Всеукраїнського громадського бюджету Дніпропетровської 

області є обов’язковими для заповнення. 
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