
 

 

                              Додаток 1 

до Порядку надання одноразової 

допомоги для відкриття або 

розвитку власної справи учасникам 

антитерористичної операції 

                                              (пункт 2 розділу V) 

 

Проєкт, який може реалізовуватися  

за рахунок коштів обласного бюджету для відкриття або розвитку 

власної справи 
 

 

І. Загальна характеристика проєкту 

 

Назва проєкту, що може реалізовуватися за 

рахунок коштів з обласного бюджету  

 

Прізвище, ім’я та по-батькові заявника   

Напрями спрямування коштів з обласного 

бюджету  

 

Мета та завдання проєкту  

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проєкт 

 

Період реалізації проєкту (з (місяць / рік) до 

(місяць/рік)) 

 

Очікуваний обсяг фінансування проєкту за 

рахунок коштів з обласного бюджету,  

грн. 

 

Телефон, факс, e-mail учасника конкурсу   

 

 

 



Продовження додатка 1 

 

2 

ІІ. Проєкт 

 

1. Анотація проєкту (не більше 2 сторінок на окремих аркушах). 

 

2. Детальний опис проєкту. 

 

1) Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт (не більше  

2 сторінок); 

 

2) Мета та завдання проєкту (не більше 1 сторінки); 

 

3) Основні заходи проєкту (не більше 4 сторінок); 

 

4) План-графік реалізації заходів проєкту (не більше 2 сторінок); 

 

5) Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проєкту (не 

більше 1 сторінки). 

 

6) Фотографії, на яких зафіксований стан реалізації проєкту до початку 

виконання робіт (якщо проєкт вже був розпочатий). 

 

ІІІ. Бюджет проєкту 

 

1. Загальний бюджет проєкту 

 

№ 

з/п 

Назви заходів, що 

здійснюватимуться 

за проєктом 

Загальна 

вартість 

(грн) 

Джерела фінансування,  грн 

допомога 

(обласний бюджет) 

інші учасники 

проєкту  

(у разі 

співфінансування)  

1     
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 РАЗОМ:    

 

2. Очікувані джерела фінансування 

 

№ 

з/п 
Джерела фінансування 

Сума  

(грн) 

Частка у % від 

загального обсягу 

фінансування 

проєкту 

1 Фінансування за рахунок коштів з 

обласного бюджету 

  

2 Фінансування за рахунок коштів інших 

учасників проєкту (розшифрувати) 

  

 Загальний обсяг фінансування   

 

3. Кошторис 

Кошторис складається у разі планування спрямування коштів з обласного 

бюджету на будівельні роботи, придбання обладнання та інші заходи, для 

визначення попередньої вартості яких необхідно орієнтуватися на відповідні 

показники.   

 

IV. Інформація про учасників реалізації проєкту 

Зазначається інформація про повне найменування учасника реалізації 

проєкту, його місцезнаходження, контактні дані, а також функції учасника під 

час реалізації проєкту. 

V. Додатки  

Наводиться додаткова інформація. 

 


