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Будь ласка, введіть запитувану інформацію у відповідному сірому полі в кожному з рядків. 
Зверніть увагу на обмеження кількості знаків. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЩО ІНІЦІЮЄ ПРОЄКТ 

Область  

Назва ОМС-ініціатора 
проєкту 

 

Контактна особа від ОМС 
(ПІБ, телефон, електронна 

пошта) 
 

Чисельність населення 

громади 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ-ВИКОНАВЦЯ 

Назва організації-
виконавця 

 

Організаційна-правова 

форма 
 

Дата та місце реєстрації 

заявника (юридична 

адреса) 
 

Фактична адреса (якщо 

відрізняється від 

юридичної) 
 

Код ЄДРПОУ  

Ознака (код) 
неприбутковості  

 

Основна мета діяльності 
відповідно до статуту 
(до 300 знаків) 

 

 

Керівник проєкту 
(ПІБ, організація та посада) 

 

Контактні дані  
керівника проєкту 

(електронна пошта, 

мобільний телефон, тощо) 
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Досвід організації-
виконавця у реалізації 

проєктів 
1) за напрямами конкурсу 
2) іншими напрямами 
(до 500 знаків) 

1.  

2.  
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТНУ ІДЕЮ 

Назва проєкту 
(до 250 знаків) 

 

Обґрунтування проєкту: 
опис проблеми, на 

вирішення якої 

спрямований проєкт 
(до 900 знаків) 

 

(до 1000 знаків)
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Мета проєкту 
(до 500 знаків) 

 

Завдання проєкту  
(до 700 знаків) 

 

Яким чином 

запропонована проєктна 

ідея впливає на протидію 

наслідкам пандемії 

COVID-19 
(до 700 знаків) 
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Цільова аудиторія 
(до 300 знаків) 

 

Партнери (за наявності)  

Терміни реалізації 

(кількість місяців) 
 

Географія впливу проєкту 
(Назва громади/громад/ 

населених пунктів, де 

відбуватиметься основна 

діяльність за проєктом) 

 

Відповідність проєкту 

місцевій або регіональній 

стратегії розвитку 

(документ, номер та назва 

пункту) 

 

Орієнтовний бюджет 

проєкту, грн  

Усього:  

з них, 

співфінансування  
(у разі наявності): 

 

Основні статті видатків, 

що передбачаються 

бюджетом 
(до 500 знаків) 
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Перелік основних заходів проєкту  
(не більше 10 заходів, до 200 знаків на опис кожного) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

Очікувані результати проєкту (до 800 знаків) 
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