
                                                                          Реєстраційний номер_________________ 
 

   Дата отримання ”___”___________ 2012 
 

 
ЗАЯВКА ДЛЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА УЧАСТЬ У ПРОЕКТІ  

«МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ-2» 
 

ЧАСТИНА – А: ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

- Дана  форма може бути використана тільки сільськими/селищними/міськими радами тих районів, 
що були відібрані для участі у проекті МРГ-2 

- Тільки сільські/селищні/міські ради з населенням 10 тис. осіб або менше можуть бути відібрані для 
участі у Проекті. Сільські/селищні/міські ради з населенням більше 10 тис. осіб не мають 
можливості брати участь у відборі. 

- Заповнена заявка (Частина - Б) повинна бути надіслана у додатку до листа від голови 
сільської/селищної/міської ради до Обласного Підрозділу Впровадження Проекту, що 
розташований в ОДА/ОР. 

 
ЧАСТИНА – Б: АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА 
 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЯВНИКА 
 

Область   
Район   

Сільська/селищна/міська рада  
Поштова адреса заявника  

Номер телефону 
 (місцевий код+номер) 

 

Номер факсу (місцевий 
код+номер) 

 

 
Контактна особа  

Посада  
Номер телефону 

 (місцевий код+номер) 
 

 
Попередня участь у проекті (Період партнерства з Проектом МРГ-1) 

 
2. ОПИС ТЕРИТОРІЇ 

 
- Наведіть загальну інформацію про сільську/селищну/міську раду, вказуючи зокрема: 
- кількість мешканців; 
- кількість домогосподарств; 
- відстань між районним центром та сільською/селищною/міською радою 

 
Надайте короткий опис наявних соціальних, економічних та екологічних проблем у 
сільській/селищній/міській раді та доступ до громадського обслуговування в світлі наступних факторів: 
 

А. РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
 
- Індекс соціально-економічного розвитку сільської/селищної/міської ради (офіційний рейтинг 

сільської/селищної/міської ради у порівнянні з іншими сільськими/селищними/ міськими радами, 
який базується на офіційно схваленому комплексі соціально-економічних індикаторів) 



- Власні бюджетні доходи місцевої ради на душу населення/ сукупні бюджетні витрати на душу 
населення за останній рік 

- Рівень безробіття 
 
Б. ДОСТУП ДО ПИТНОЇ ВОДИ  
 
Кількість населених пунктів/мікрорайонів в сільській/селищній/міській раді 
Відсоток домогосподарств в сільській/селищній/міській раді, які: 

- Мають централізоване водопостачання 
- Мають систему водопостачання в зношеному стані 
- Мають доступ лише до води з колодязя 
- Не мають доступу до питної води (привозна вода) 

 
В. ЯКІСТЬ ІНФРАСТРУКТУРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я 
 

- В сільській/селищній/міській раді існує ФАП/амбулаторна клініка в хорошому стані 
- ФАП/амбулаторна клініка знаходиться в аварійному стані (потребує ремонту) 
- В сільській/селищній/міській раді відсутній ФАП/амбулаторна або ж не функціонує 

 
Г. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
 

- Стан системи утилізації сміття та твердих відходів в населеному пункті/мікрорайоні 
- Стан каналізаційної системи в населеному пункті/мікрорайоні 
- Визначте певні фактори, які шкодять навколишньому середовищі в сільській/селищній/міській раді 

 
Г`. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 
 

- Стан системи енергопостачання та енергоспоживання (газ, електроенергія, тощо) – дати опис: 
1) % домогосподарств із газопостачанням 
2) % домогосподарств із електропостачанням 

- Застосування енергозберігаючих технологій в сільській/селищній/міській раді (навести приклади, 
якщо є) 

- Вказати, чи є потенціал в сільській/селищній/міській раді до впровадження енергозберігаючих 
технологій (залучення альтернативних та/або відновлюваних джерел енергії) у віддалених громадах 
ради (навести приклади, якщо є) 

 
3. МОТИВАЦІЯ УЧАСТІ У ПРОЕКТІ 

3.1. Причини вашої зацікавленості в участі у Проекті МРГ 
 
 

 
3.2. Очікування від участі в Проекті МРГ 
 
 

 
3.3. Досвід використання підходу, орієнтованого на громаду (за наявності) 
 
 

 
3.4. Участь в подібних проектах/програмах (назва проекту, дата, донор, сума кошторису) 
 



 

 
3.5. Інша відповідна інформація  
 
 

 
 
4. ГОТОВНІСТЬ ДО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В РАМКАХ ПРОЕКТУ МРГ 
 
4.1. Призначення представників для підтримки процесу впровадження проекту 

 
4.2. Виділення ресурсів для проектів громад (вкажіть орієнтовну суму) 

 
4.3. Включення планів громад до планів місцевого розвитку 

 
 
4.4. Забезпечення інституційного механізму сталості проектів громад 

 
 
5. ІНШІ ОБҐРУНТУВАННЯ, ЩО НАДАЮТЬ ПЕРЕВАГИ ДЛЯ УЧАСТІ В 
ПРОЕКТІ 

 
 
Дата «___»___________2011 року 
 
 
Голова сільської/селищної/міської ради ____________(_________________________________) 
                                                                     (підпис) 

 

 

 

 

 


