
РІШЕННЯ 

Про  погодження  Порядку  підтримки реалізації проектів громадян  в 

Біляївській об’єднаній територіальній громаді 

у 2018-2020 р.р. 

 

Відповідно до статті 27, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні», Закону України «Про молодіжні 

та дитячі громадські організації», програми «Молодь та сім’я Біляївської 

об’єднаної територіальної громади на 2017-2020р.р.»,  з метою залучення 

громадян  до вирішення проблем  у громаді, виконавчий комітет Біляївської 

міської ради  

 

ВИРІШИВ:  

 

              1. Погодити Порядок підтримки реалізації проектів громадян  в 

Біляївській об’єднаній територіальній громаді у 2018-2020 р.р. (додається). 

 

              2.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови з 

соціально-економічних питань Гончаренко Н.А. 

 

 

Біляївський міський голова                                                      М.П.Бухтіяров  

 

 

 

№ 67 від 28 березня  2018 року  

м. Біляївка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток   

        до рішення виконавчого комітету 

Біляївської міської ради 

Від 28 березня 2018р  № 67 

 

ПОРЯДОК 

 підтримки реалізації проектів громадян в Біляївській об’єднаній 

територіальній громаді у 2018-2020 р.р. 

 

           1. Цим Порядком регламентується процедура надання та реалізації  

проектів, які  направлені на вирішення соціально значимих проблем  

Біляївської об’єднаної територіальної громади у 2018-2020р.р.   

           2. Основні терміни, які використовуються в цьому Порядку 

вживаються в такому значенні:  

проект -  ідеї, ініціативи, заходи, спрямовані на досягнення певних цілей 

щодо вирішення побутових, соціальних, освітніх, культурних та інших 

проблем  Біляївської об’єднаної територіальної  громади, запропонованих  

громадянами;  

підтримка - це  заходи  організаційного та фінансового характеру виконавчих 

органів Біляївської міської ради, що надаються громадянам на реалізацію 

проектів в громаді; 

«банк молодіжних ідей» -  це реєстр проектів (індивідуальних або 

колективних), наданих молоддю, що ведеться управлінням освіти, сім’ї, 

молоді та спорту Біляївської міської ради з метою залучення ресурсів на їх 

реалізацію.  

          3.  Проект реєструється за заявою кандидатів  в управлінні освіти, сім’ї, 

молоді та спорту Біляївської міської ради за формою, що додається (додаток 

1) 

 

           4.   Проекти  надаються  до 1 липня поточного року на паперових носіях 

за формою що додається (додаток 2). Презентаційний матеріал надається за 

довільною формою.  

Кількість проектів наданих  однією особою необмежена. 

До заяви про участь у конкурсному відборі проектів надається:  

-   копія паспорту, копія свідоцтва про народження кандидата; 

- копія ідентифікаційного коду; 

- згода на обробку персональних даних. 

                                 

        5. До розгляду приймаються проекти, які відповідають Стратегічному 

плану розвитку Біляївської  ОТГ  та обсяг фінансування яких не перевищує 



заплановані об’єми програми «Молодь та сім’я Біляївської об’єднаної 

територіальної громади на 2017-2020р.р.» на поточний рік   

            6.  Реалізація проектів здійснюється за результатами конкурсного 

відбору та за результатами громадського обговорення. 

            7. Переможців визначає комісія, створена відповідним 

розпорядженням голови Біляївської міської ради. До складу комісії 

залучаються представники   громадськості.  

Комісія приймає рішення шляхом голосування. Рішення комісії 

оформляється протоколом. 

Переможці визначаються, враховуючи значимість проектів, обсяг 

необхідного фінансування результати  реалізації проекту та підсумки 

громадського обговорення.    

         

         8. Проекти, що подаються особами у віці від 18 до 35 років,  вносяться  

до «банку  молодіжних ідей»  управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту 

Біляївської міської ради.  Управління  веде відповідний реєстр в довільній 

формі та сприяє розгляду  поданих ідей  компетентним структурними 

підрозділами міської ради, сприяє залученню ресурсів на їх реалізацію. 

Пріоритетними вважаються ті ідеї,  які можуть реалізуватись за умови 

співфінансування з боку розробника проекту. 

 

          9. Переможці та учасники  відзначаються  дипломами, призами або 

пам’ятними подарунками  за рішенням комісії. 

 

           10. Фінансування видатків, пов’язаних з реалізацією проектів 

здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених у  бюджеті на реалізацію 

Програми «Молодь та сім’я  Біляївської об’єднаної територіальної громади 

на 2017-2020 р.р.» та інших не заборонених законодавством джерел. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

До Порядку 

 

 

Начальнику управління освіти, сім’ї, 

молоді та спорту 

Біляївської міської ради 

Кобзар Л.В. 

_____________________________ 

_____________________________  

_____________________________  

_____________________________ 
(П.І.Б., адреса, телефон заявника) 

 

 

ЗАЯВА 

 

            Прошу Вас зареєструвати проект для  розгляду  комісією Біляївської 

міської ради для отримання підтримки його реалізації за рахунок коштів 

передбачених програмою «Молодь та сім’я Біляївської об’єднаної 

територіальної громади на  на 2017-2020 р.р.» 

 
 (підпис дата) 

 

 

 

Для осіб у віці від 18 до 35 років: 

 

Не заперечую щодо внесення  проекту до «банку  молодіжних ідей»    

 
(підпис дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

До Порядку 

 

ФОРМА ПРОЕКТУ, 

реалізація якого планується за рахунок 

коштів програми «Молодь та сім’я Біляївської об’єднаної територіальної 

громади на 2017-2020р.р.» 
 
Реєстраційний номер проекту ___________________________________ 
(вписує управління освіти, сім’ї, молодіта спорту Біляївської міської ради ) 

 

 

1.Автор проекту ( прізвище, ім’я, по-батькові, назва, адреса, контактні 

телефони, електронна пошта, соціальний стан, тощо) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2.Назва проекту : 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Напрям проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „+”) 

соціальний 

освітній 

культурний 

спортивний 

 побутовий 

з охорони здоров’я 

інше (вказати)  

 

4.Проект буде реалізовано на території Біляївської об’єднаної територіальної 

громади   за адресою  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(у разі охоплення  всієї громади вказується Біляївська ОТГ) 

 

5. Короткий опис проекту : 

    Мета проекту: 



__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________           
         Проблема, на вирішення якої він спрямований:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

             Запропоновані рішення: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
          Пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 

чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців.  

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
6. Основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами 

проекту  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

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

орієнтовна вартість) 



 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 
9. Залучені ресурси 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Додатки до проекту  (необхідне підкреслити і поставити знак „+”): 

 

список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 

територіальної громади  та підтримують проект (обов’язково) 

 

інші матеріали, суттєві для заявника проекту: 

фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 

 мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

креслення 

схеми 

інше (вказати) 

 

 


