
                                                                                                                  Додаток 2 

до Порядку надання одноразової допомоги для 

відкриття або розвитку власної справи учасниками 

антитерористичної інформації 

                                                                                                                      (пункт 6 розділу V)  

ФОРМА  

індивідуального оцінювання проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів обласного бюджету 

для відкриття або розвитку власної справи учасниками антитерористичної інформації 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
(ПІБ) 

 

№ 
з/п 

Критерії оцінки проєктів Кількість 

балів 
Проєкти 

№ 

1 

№ 

2 

№ 

3 

№ 

4 

№  

5 
1 Привабливість ідеї проєкту та інноваційний потенціал проєкту (вибрати один з варіантів) – 

максимум 20 балів 

Х      

низька якість підготовки проєкту, неможливо здійснити об’єктивну оцінку 0      

проєкт застосовує традиційні (наявні в інших громадах регіону) підходи (технології) 5      

підходи (технології) до вирішення проблеми, які використовуються у проєкті, мають 

аналоги в Україні, але відсутні в регіоні 

10      

проєкт застосовує підходи (технології) до вирішення проблеми, які не мають аналогів 

в Україні 

15      



  2 

проєкт відкриває (суттєво посилює) нові можливості для регіонального розвитку, 

створює «точки зростання» громади (регіону) у найближчій перспективі та є 

інвестиційно привабливим  

20      

2 Створення нових робочих місць та наявність у учасника конкурсу досвіду роботи у сфері 

реалізації проєкту (вибрати один з варіантів) – максимум 20 балів 

Х      

низька якість підготовки проєкту, неможливо здійснити об’єктивну оцінку 0      

існує можливість в подальшому створення нових робочих місць 5      

залучення до реалізації проєкту інших учасників антитерористичної операції, членів їх 

сімей 

10      

передбачає створення нових робочих місць 15      

передбачає створення нових робочих місць, наявний досвід у сфері реалізації проєкту 20      

3 Вплив реалізації проєкту на вирішення проблем громади (вибрати один з варіантів) – 

максимум 20 балів 

Х      

низька якість підготовки проєкту, неможливо здійснити об’єктивну оцінку 0      

проєкт має вплив на одну громаду  

впливає на 0-5% мешканців 

5      

проєкт має вплив одночасно на кілька громад/район 

впливає на 5-20% мешканців 

10      

проєкт має вплив на кілька районів області 

впливає на 20-50% мешканців 

15      

проєкт має вплив на всю область 

впливає на 50-100 % мешканців 

20      



  3 

4 Фінансові та організаційні можливості учасника конкурсу (вибрати один з варіантів) –  

максимум 20 балів 

Х      

низька якість підготовки проєкту, неможливо здійснити об’єктивну оцінку 0      

 співфінансування з інших джерел понад 10 % 5      

 співфінансування з інших джерел понад 30 % 10      

 співфінансування з інших джерел понад 50 % 15      

 співфінансування з інших джерел понад 70 % 20      

5 Перспективи сталого розвитку проєктної  ініціативи та наявність реалістичного плану 

розвитку бізнесу (вибрати один з варіантів) – максимум 20 балів 

Х      

низька якість підготовки проєкту, неможливо здійснити об’єктивну оцінку 0      

термін дії проєкту до 1 року 5      

термін дії проєкту від 1 до 2 років 10      

термін дії проєкту від 3 до 4 років 15      

термін дії проєкту понад 4 роки 20      

 Усього – максимум 100 балів        

 

 

                   ___________________              Член комісії    _________________                                        ________________ 
                                                     (підпис)                                                                                      (ПІБ)                                                                                           (дата)  


