
 

Оголошується конкурс   

«Шкільний громадський бюджет»   

на створення   проєкту 

   

Проєкти повинні бути спрямовані на: 
– розвиток шкільної громади 

– покращення закладу загальної середньої 

освіти та його території  

– – впровадження інноваційних проєктів у 

таких тематичних сферах: "Школа як місце 

експериментування", "Школа 2.0", "Школа як 

спортивний майданчик", "Школа приємних 

вражень"; 

– впровадження альтернативних джерел енергії; 

– організацію дозвілля / заходів 

– науково-просвітницькі заходи 

– соціальні заходи 

– покращення екологічної ситуації в закладі 

загальної середньої освіти; 

– покращення просторового розвитку та 

естетичного вигляду, впровадження сучасних 

інноваційних проєктів. 
 

Проєкти подаються до Конкурсної комісії (ЗОШ 

№22, кабінет 224) на електронному носії, або в 

паперовому вигляді. Термін подачі проєктів: до 

08.10.2021 



Проєктна заявка складається з таких 

розділів: 
– назва проєкту; 

– команда проекту / автор /авторка; 

– вид та тематика проєкту; 

– місце реалізації проєкту; 

– мета та цілі проєкту; 

– потреби якої цільової аудиторії задовольняє; 

– перелік заходів, які планується здійснити в рамках 

реалізації проєкту; 

– часові рамки впровадження проєкту; 

– очікувані результати; 

– опис ідеї проєкту. 

Зразок заповнення заявки  на участь у конкурсі 

 «Шкільний громадський бюджет» 
ПРОЄКТ  

 

Номер та назва навчального закладу 

 

Ідентифікаційний номер проєкту 

 

 

 

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

 

Інформація про автора/авторку чи команду авторів проєкту: 

 

Ім’я та Прізвище 

автора/авторки 

або представника від команди 

 

Клас навчального закладу  

E-mail  

Контактний номер телефону  

Підпис   

Імена та прізвища учасників 

команди проєкту  



1. Назва проєкту (не більше 15 слів): 

 

2. ПІБ автора/авторки або команди авторів проєкту: 

3. Сума коштів на реалізацію проєкту: ____________ грн.  

4. Тематика проєкту: 

 

 

5. Місце реалізації проєкту (адреса, територія навчального закладу, приміщення, 

кабінет): 

6. Мета та цілі проєкту (не більше 50 слів ): 

 

7. Потреби яких учнів задовольняє проєкт (основні групи учнів, які зможуть 

користуватися результатами проєкту, як ними буде використовуватись проєкт, які 

зміни відбудуться завдяки користуванню результатами реалізованого проєкту): 

 

 

8. Часові рамки впровадження проєкту (скільки часу потрібно для реалізації): 

 

 

9. Опис ідеї проєкту(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 навчального закладу. не більше 500 символів): 

 

10. Очікувані результати від реалізації проєкту: 

 

 

11. Коментар/Додатки до ідеї проєкту (за потреби): 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

12. Орієнтовна вартість (кошторис) проєкту (всі складові проєкту та їх орієнтовна 

вартість) 

 

№ 

пор. 

 

Найменування 

витрат 

  

Одиниця 

вимірю-

вання 

  

Кіль-

кість, 

од. 

  

Вартість за 

одиницю, 

грн 

Всього, 

грн 

      

      

      

      

      

      



13. Чи потребує проєкт додаткових коштів на утримання об’єкта, що є результатом 

реалізації проєкту (наприклад, витрати на прибирання, електроенергію, 

водопостачання, поточний ремонт, технічне обслуговування)? 

____ так 

____ ні 

 

Короткий опис та оцінка суми річних витрат: 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

14. Додатки (фотографії, малюнки, схеми, описи, графічні зображення, додаткові 

пояснення тощо), вказати перелік: 

 

 Орієнтовний кошторис проєкту: 
Мінімальна вартість проєкту  для участі в конкурсі на 

право фінансування за рахунок  коштів ШГБ становить  1 000 

грн. 

Максимальна вартість проєкту для участі в конкурсі на 

право фінансування за рахунок  коштів ШГБ становить 45 000 
грн. 

Проєкти повинні відповідати таким 

вимогам: 
– проєкт подається за встановленою  формою:  

- усі обов’язкові поля проєктної заявки заповнені; 

– назва проєкту має відображати зміст проєкту і бути 

викладеною лаконічно, в межах одного речення; 

– проєкт не суперечать чинному законодавству України; 

–  реалізація проєкту здійснюється в межах закладу 

загальної середньої освіти; 

– проєкт має бути реалізований впродовж одного 

бюджетного року і спрямований на кінцеві результати; 

– доступ до об’єктів, на які спрямовані кошти проєкту, 

повинен бути вільним для всіх учнів. 

 

 

 


