
     
 

 

БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ   

 

№ бланка  

 

 

Прізвище      

Ім’я 

По-батькові 

 

Дата народження                           

 

Адреса реєстрації* :                        

 

 

(*якщо адресою реєстрації в паспорті є не м. Прилуки, то необхідно вказати інший 

документ та його номер, що підтверджує місце перебування, роботи, навчання, служби чи 

ін. в м. Прилуки) 

 

Документ, що підтверджує 

проживання (перебування)  

в м. Прилуки 

(у випадку голосування на паперовому бланку паспорт з адресою реєстрації чи інший 

документ необхідно пред’явити особі, яку уповноважено супроводжувати  голосування) 

● Згода на обробку персональних даних: 

Я, ___________________________________________, висловлюю свою згоду на обробку моїх 

персональних даних в Базі персональних даних міської ради та її виконавчих органів, 

відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року 

№2297-VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї згоди.  

 

________                                                                                                            __________________ 

          дата                                                                                                                                                                                             (підпис) 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

            

 № бланка 

 

 

№ 

п/п 

Назва проекту Відмітка про 

голосування 

** 

Розділ 1. Малі  проекти, які пропонуються для голосування* 

1 

 

 

Встановлення вуличного освітлення на території 83-го 

кварталу між багатоповерховими будинками, що за адресою: 

вул. Ярмаркова, 43,45,47,49,51, 41/1,42/2,41/3, 41/4, 41/5,41/7  

 

2 Освітлення вулиці Ладанської   

3 Благоустрій сміттєвого майданчика на прибудинковій 

території між багаповерховими будинками, що за адресою: 

вул. Ярмаркова, 49, 47  

 

                 

                 

                 

        

                 

                 

                 

                 



 

4 Благоустрій сміттєвого майданчика за адресою: 

вул. Костянтинівська, 42  

 

5 Охорона тваринного світу, регулювання чисельності 

безпритульних тварин гуманними методами у місті 

Прилуки  

 

6 Встановлення дитячого майданчика на території між 

будинками за адресою: вул. Земська, 49, вул. 1 Травня ,73 

 

7 Встановлення дитячого майданчика на прибудинковій 

території багатоповерхового будинку за адресою: 

 вул. 1 Травня, 48а  

 

8 Дитячий майданчик у дворі по вул. Коптєва, 3   

9 Встановлення спортивно-ігрового майданчику «Щасливе 

дитинство» за адресою: вул. Ярмаркова, буд.65-а  

 

10 Встановлення дитячого майданчика на прибудинковій 

території багатоповерхового будинку за адресою: 

 вул. Земська, 3  

 

11 Дитячий майданчик у дворі будинку по вул. Івана 

Скоропадського, 102  

 

12 Дитячий майданчик кустівській дітворі  (вул.Соборна, 174)  

13 Бібліокінозал «Крекс, пекс, фекс!»  

14 Культурний проект «Творчі мости» в рамках фестивалю 

«Мистецькі барви»  

 

15 Довідник прилучанина   

 

 

Розділ 2. Великі проекти, які пропонуються для голосування* 

1 Підсипка грунтових вулиць щебенем 25-й виборчий округ 

м-н «Газовий»  

 

2 Дренажна система для запобігання підтоплення житлового 

сектору, ерозії грунту та руйнування дорожнього покриття        

(в’їзд Опанасівський (колишній Крутий) 

 

3 Встановлення підвищувальних насосів для забезпечення 

якісного водопостачання мешканців багатоповерхових 

житлових будинків 273-го кварталу. 

 

4 Ремонт аварійного будинку   

(вул.Польова, 108, 273 квартал) 

 

5 Облаштування прилеглої території біля Прилуцької гімназії 

№1 ім. Георгія Вороного по вул. Київській  

 

6 Проект будівництва Екстрим-парку у місті Прилуки 

( вул.1 Травня, 80) 

 

7 Спортивно рекреаційний комплекс «Плискунівський»  

8 Територія відпочинку та комфорту «Гармонія»  

(зелена зона між будинками №157 та 153 в/м №12) 

 



 

9 Ігрові комплекси (дитячі майданчики) для діток 

мікрорайону БАМ  

 

10 ЦТДЮ – парк дитячих розваг, встановлення двох  ігрових 

комплексів 

 

11 Охорона тваринного світу, регулювання чисельності 

безпритульних тварин гуманними методами у місті 

Прилуки, облаштування центру реабілітації тварин      

(вул.Скоропадського, 95) 

 

12 Відновлення легкоатлетичного ядра міського стадіону 

«Супутник» та облаштування майданчика для швидкісно-

силової підготовки  

 

13 Розвиток спортивної  інфраструктури мікрорайону 

Рокитний, як запорука розвитку спортивних традицій та 

забезпечення здорового способу життя населення 

 

14 Спортивний майданчик для занять фізичною культурою та 

спортом (вул.Миколаївська, 107, зош №7) 

 

15 Будівництво футбольного поля з штучним покриттям на 

території школи №6  

 

16 Барви Прилуччини  

 (розпис 2-х багатоповерхових будинків (мурали)) 

 

17 Муніципальний духовий оркестр  

18 Мобільна сцена для міста   

19 Науково-популярне видання місцевого краєзнавця Анатолія 

Григоровича Риженка «Прилуцькі розвідки про Кобзаря»  

 

20 Інформаційний екран громади  

(Театральна площа) 

 

21 Молодіжний інформаційно-навчальний центр  

(вул.Вокзальна,  26) 

 

 
*Перелік проектів, які допускаються до голосування, формується з проектів, які отримали попередню 

позитивну оцінку виконавчого органу Прилуцької міської ради, до повноважень якого відноситься 

реалізація проекту, затверджені робочою групою з питань громадського (партиципаторного) бюджету 

м. Прилуки та допущені до голосування; 

 ** Проголосувати можна за 1 малий та 1 великий проект, про що робиться позначка у відповідній 

графі. Бланк для голосування вважається недійсним, якщо не виконано умови голосування. 

 

_______                        __________________                                              _________________ 

         (дата)                                                         (підпис)                                                                                                                 (ПІБ) 

 

 
www.pauci.org 
 
За підтримки Фундації польсько-української співпраці ПАУСІ у рамках Проекту «Громадський бюджет – 
спільний успіх активних громадян та відкритої влади» 
 
Проект реалізується у рамках Польсько-Канадської Програми Підтримки Демократії співфінансованої з 
програми польської співпраці на користь розвитку Міністерства закордонних справ РП та канадського 
Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку (DFATD) 

http://www.pauci.org/

