
Додаток l

до Положення про Громадський бюджет
MicTa Вишневе

БЛАНК-ЗАЯВА
ПРОЕКТУ, РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО ВIДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК

КОШТIВ ГРОМАДСЬКОГО БЮД)ItЕТУ м.ВИШНЕВЕ
в 20ZсроцI

,Щата надходження до РобочоТ групи

(заповнюеmься zоловоло, секреmарелl або оdнuм з уповноваженuх членiв Робочоi' zрупu)

Включено до реестру поданих проектiв за Nэ 3[

(заповнюсmься ?оловою, секреmарем або оdнuм з уповноваJюенuх членiв Робочоt ерупu)

ПIП та пiдпис особи що ресструс:
(заповнюсmься 2оловою, секреmарем або odHtlM з

BCI ПУНКТИ € ОБОВ,ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗЛПОВНЕННЯ!
l. Назва проекту (lte бi:tьutе 20 слiв):

оь + о 5 2_ о z о

о 5 а 6 z о 2 о

...Безпечнttl"l ocBiTHil"r простiр ЗОШ NЪ2

2. Напрямки проекту (необхiOне пidкреслumu i посmавumu знак Kxl):

о естетичне облаштування MicTa - П

о будiвничтво спортивних та дитячих майданчикiв - П

о облаштування зон вiдпочинку (у т.ч.зi створенням точок доступу до мережi IHTepHeT) - П

. вуличне освiтлення - П

о розвиток вело - та бiговоТ iнфраструктури - П
о iнше -Х (Облашryвання безпечного громадського та навчального простору на
територiТ громади.)
3. Мiсце реалiзацiТ завдання (аdреса, назва усmановu/закпаdу, каdасmровuй номер земельноi
diляttкu якulо вidолtо, mоrцо,):
М. Вишневе, вул.. Остапа Вишнi,2 - ЗОШ ЛЪ2, територiя навколо освiтнього закладу
4. Короткий опис проекту (не бiльuле 50 слiв )

Ще1-1 проект покликаllиI:i забезпечIIтII безпеку на TeplrTopiT ЗОШ ЛЪ2, шляхом
встаIIовленIIя KaNlep вiдеоспостере}кенlIя, яlti охоплtоють весь перIIметр освiтltього
закладу. Адiке tIерез подвiр'я школlI пролягають транзltтнi шляхlr до рiзних об'сктiв
MicTa.



5. опис проекту (основна.\1еmа проекпlу; пробlrcма, на вuрiutення якоi'вiн спря.l,tованutt,.
запропонованi рiutення,, поясненнЯ, ЧО.Лlу са.|1е L|e завdання повuнно буmч реаiiзоване i якttц
чttно.ll йоzо реалiзацiя вппuне на поdа:tьutе жLlmmя.лtеtuканtliв. опuс проекmу не повuнен
lticmumtt вказiвкu lta суб'скm, якuй,vo)l(,e буmu поmеtпlifuпlтt BuKOltaBL|e.|l прOекmу. TaKo;lK,
обов'язково зазначLtmu вidповidнiсmь сmраплеziчнttчt прiорumеmа.vt i tliltя.чt розвllmку.viсmа,
Якulо проекm Hocllmb капimа:tьнuй харакmер, зазначасmься.||Iож:tllвiсmь корuсmування
резульmаmа.\lu проекmу особамu з особ.пuвtt,ltu поmреба.ltч );
Безпека дiтеЁl - це важлlrвlrй аспект в ocBiTHboмy процесi. fiiти проводять бiльшiсть
свого часу у cTiHax та на TepllTopiT школи. Iсторично так склалоСЬ, Що зоШ ЛЪ2 с сдlrttою
школою у Вишневому, через яку пролягають активнi транзrtтнi шляхtt до рiзних об'сктiв
пliста. Як результат, tIерез територilо школи постiliно перепtiщаеться значна кi"цькiсть
<cTopotlllix> осiб.
Школа ПРацюс у 2 зпriltlr, i в зrrлtовlrl"t перiод IIавчаIIня закiнчусться у темну пору добlt, i
потреба У вiдеоспостереженнi в цеlti час особлrtво актуальна, оскiлькIt, саме в Taktl1-I
перiод збiльшусться вирогiдlliсть скосння правопорушеIIь.
Проект <Безпечltиl't ocBiTlliй простiр зоШ ЛЪ2> покликанlrй забезпечитlt безпеку поIIад
l500 учнiв пiд час освiтllього процесу.
Ще варто зазначити, що на шкiльному стадiонi заl-tмаються спортом iншi жителi MicTa,
оltрiпt y.lHiB в навllальlllrй .tac.
Проект <<Безпечнrrl:i освiтнiй простiр зоШ ЛЪ2> полягас в устаtlовлеlli KaNtep
спостереження на булiвлi школll та у iT прlrмiщеннях Taklt]vt ttином, щоб охопити весь
периметр школIt, та внутрiшнiх загальнltх прltпtiщень. Всього проектом передба.lено
встаIIовлення 12 каNlер спостереження.
yci iнциденти якi вiдбуваються В зош J\ъ2 та бiля iT cTiH, залtrшаються без чсiлякtrх
доказiв та без можлllвостi встанов,цення особи правопорушнItка.
Проект <Безпе,llllrl't ocBiTHil'i простiр ЗошЛЪ2)) вllрiшус TaKi гострi проб"пепrlr як:

1. Безпека дiтей Пiд .1пa освiтнього процесу, (вхiд та вихiд зi школll пiд lIаглядом)
2. Встаtlовленrlя особи правопорушнllка на TepllTopiT освiтltього закладу.
3. Безпека спортсменiв на стадiонi ЗоШ Л!2 (збереження власного майна пiд .lac

заtIять спортом)
4. БезпеКа ЗоШ ЛЪ2 в TeNlIIy пору лоби. Сторож у школi може з'ясуватrr прtlчини

порушення спокою, IIе вllходячи зi cTiH ЗОШ ЛЪ2

б. Обrрунтування бенефiuiарiв проекту (осlклrлti ?рупLl ltetttKalttliB, якi з,ltоэrуmь
ко рu с п1 ув а m u с я р е зу.| l ь п1 а п1 а.\1 u п р о е к пlу )
OcHoBHi бенефiцiарлI проекту <Безпе.lний освiтнiй простiр ЗоШЛb2>:

l. НаСамперед Ntешканцi пriстао дiтш якrtх навqаються у ЗОШ ЛЬ2, а це понад 1500
ciпrel"r.

2. Спортсмеrlи, якi заirмаються на стадiонi зоШ N2, Це coTHi людеr-i щоденно.
3. Обслуговуючi компанii MicTa, якi управляють мiським господарством.
4. ВiдеосПостережеIlня також буде охвачувати одиll iз входiв до ДнЗ <Ропrашка)) , tцо

частково охопить i безпеку садочка.

7. Iнформацiя щодо o.tiKyBaHllx результатiв в разi реалiзацii проекту:
У разi реалiзаuiТ проекту <<Безпе.lниl"t ocBiTllil:i простiр ЗошЛЪ2)) о.liкусться ltокращення
безпеки на данiй дiляllцi пriста, а сапlе запобiгання злочиllностi та правопорушеIIь tla
територiТ ЗОШ ЛЪ2 та в iT cTiHax.



8. OPiellToBHa BapTicTb (кошторис) проекry (Bci складовi проекту та Тх opieHToBHa BapTicTb)

РОбОти з монтажу та пусконалагодженню системи вiдеоспостереженння lP Dahua
Technology.

на об'ектi: Вишнiвська загальноосвiтня школаl-]ll ступенiвNо2 за адресою: м. Вишневе,
вул.Остапа Вишнi,2

N9 Назва Од.

Кiл

bKic

ть L{iHa без ПflВ
Щiна з

пдв
Сумма без

пдв

1

Вiдеокамера Dahua DH-lPC-HDBWl2ЗOEP-S2 (2.8 мм) з

матрицею на 2 Мп. зображення в якостi 25 кадрiв в

секунду при роздiльнiй здатностi 1080р,

свiтлочутливiсть матрицi - 0.08 Люкс. iнфрачервоною
пiдсвiтка З0 MeTpiB. Фокусна вiдстань 2,8 мм (104').

шт. 6 1820 2184 ].0920

2

Вiдеокамера Dahua DH-lPC-HFW423ITP-ASE (З.6 мм) з

матрицею на 2Мп. свiтлочутливiсть - 0.009 Люкс / F1,6,

lЧ-дiоди на 60 MeTpiB., 3D DNR tлумозаглушення,

компенсацiю пiдсвiчування BLC / HLC / WDR i багато
iншого. Також камера пiдтримуе Smаrt-функцiТ

шт. 6 зз36 400з,2 20016

з Монтажна коробка Dahua Technology для вiдеокамер шт. t2 260 з1,2 з 120

4 Вiдеореестратор Da h ua DH-NVRS216-16P-4KS2E шт. 1 10740 12888 10740

5 Жесткий диск ЖорсткиЙ диск бТб WD6OPURX шт, 2 5755 6906 1 1510

6
TWlST LG-PoE-100Mb-2U пристрiЙ захисту мережевого
порry Ethernet

шт. 1 49з 591,6 49з

7 Комутатор Da h ua DН-РFSЗ005-4Р-58 шт. 1 ttt2 1зз4,4 tt12

8
шкАФ 9U, 600х500х507 мм (ш*г*в), АкриловоЕ
СТЕКЛО, ЧЕРНЫЙ

шт. \ 4254 5104,8 4254

9 консольнАя полкА 400мм 2U 19,,, ESERVER, чЕрнАя шт. 1 з49 418,8 з49

10 Fтр cat 5Е 305м=1 бхт (0,51мм) Fiпmаrk (чорний)
722

0
9,9 ],1,88 12078

11 Монтажний набiр шт. 12 460 552 5520

\2 Монтаж та пусконаладка шт. 1 54807,2
65768,

64
54807,2

Разом без ПflВ: 134919,2

ПflВ: 2698з,84

Всього з ПflВl 161903,04



9. Список з пiдписами щонайменше 10 громадян УкраТни, BiKoM вiд lб poKiB якi
зареестрованi або проживають на територii м. Вишнево, що пiдтверджуеться офiцiйними
документами (довiдкою про мiсце роботи, навчання, служби чи iншими докр{ентами, що
Пiдтверджують факт проживання в MicTi), та пiдтримують чей проект (oKpiM його aBTopiB),
ЩО ДОДаеТЬСя. Кожна додаткова cTopiHKa списку повинна мати таку ж форму, за винятком
ПОЗНаЧеННЯ НаСТУПнОТ сторiнки (необхiDно dоdаmu орuziнал спuску у паперовiй формi).

l0. KoHTaKTHi данi aBTopa/aBTopiB проекту, якi булуть загальнодоступнi, у тому числi
ДЛЯ aBTOpiB iнших проектiв, мешканцiв, представникiв ЗМI, з метою обмiну думками,
iнформацiсю, можливих узгоджень тощо (необхidrc пidкреслumu) :

а) висловлюю свою згоду на використання моеТ електронноТ адреси

_sveet8l @ukr.net для зазначених вище цiлей

Пiдпис особи, що дае згоду на використання своеi електронноi адреси

б) не висловлюю згоди на використання Moci електронноТ адреси для зЕвначених вище
цlлеи.

ПpllMiTKa:

KoHTaKTHi данi aBTopiB проектiВ (тiлькИ лля спiврОбiтникiВ Вишневоi мiськоi ради),
ЗаЗНаЧаЮтЬся на зворотнiЙ cTopiHui бланку-заявки, яка € недоступною для громадськостi.

l 1. Iншi додатки (якщо необхiдно):

а) фотографiя/i, якi стосуються цього проекту,

б) мапа з зазначеним мiсцем реа_пiзаuiТ проекту,

в) iншi матерiали, cyTTeBi для поданого проекту (креслення, схеми тощо)



Додаток 2
до Положення про громадський
бюджет MicTa Вишневе

Iдентифiкацiйний номер проекту l
(вписус уповноважений РобочоТ групи згiдно з реестром)

Картка аналiзу проекту
кБЕЗПЕЧНИИ оСВIТНIй ПРоСТIР ЗоШ J\Ъ2>,

реалiзацiя якого вiдбуватиметься за рахунок коштiв
громадського бюдrкету м. Вишневе у 2020 рочi

РоздiЛ I. ПопереДня оцiнка проектУ з точки зору правильностi i повноти заповнення форми
проекту (заповнюе уповноважений РобочоТ групи).

1. l. Форма проекту заповнена згiдно з вимогами, немае необхiдностi запрошувати автора
проекту для отримання додатковоi iнформацii (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити).
а) так

б) Hi (якi недолiки? яких даних недостатньо?)

l.r. ;;;;; iiiЁi,o]iиiiy ;й;;й; "iii-Ёb+йf 
""' "

а) заповнив Форму, надавши додаткову iнформацiю (якi пункти?)

б) Hi (обrрунтування)

ъ"
,с"*""",:

П.I.Б. вiдповiдальноТ особи РобочоТ групи



Iдентифiкацiйний номер проекту
овноважений Робочоi групи згiдно з

BCI пункти € оБов,язковими для зАповнЕнIlя

(у вuпаdку, якIцо якесь 3 паmань не сmосуеmься проекmу, необхidно впuсаmа ((не

сmосуеmься>)!
РоздiЛ II. Ана_пiЗ проектУ на предмет можливостi або неможливостi його реаrriзацii (заповнюе
працiвник виконавчого органу вмр, до повноважень якого вiдноситься реа_lliзацiя проекту).

2.1. Бланк-заJIва проекту мiстить всю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу проекту на
IIредмет можливостi/неможливостi його реа_шiзацii (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити:
а) так
б) Hi (чому? зазначити чiткi причини)

2,.2. JнРормацiю, . що .викладена у бланку-заявi проекту, було доповнено автором проекту
(необхiдну вiдповiдь пiдкреслити)l
а) так (зазначити, яку citмe iнформацiю надано додатково)

б) Hi (чому? зазначити чiткi причини)
У цьому нема€ потреби

2,з. Запропонований проект стосуеться повноважень ВМР (необхiдну вiдповiдь
а) так
б) Hi (зазначити чiткi причини)

пiдкреслити):

вишtliвська зош м2 знаходиться у пiдпорядкуваllнi Кисво-святошинськот
parioHHoT державнот адмiнiстрачiт

2,4. ЗапрОпонований проект вiдповiдае чинному законодавству та нормативно правовим актам,
у т.ч. рiшенням виконавчого KoMiTeTy та ВМР, зокрема, Генеральному плану йi.ru Вишневе
(якщо це пов'язано з пропонованим проектом)
а) так
б) Hi (зазначити чiткi причини)

2.5. Запропонований проект вiдповiдае прiоритетам i цiлям розвитку
пiдкреслити):
а) так
б) Hi (зазначити чiткi причини)

MicTa (необхiдну вiдповiдь

2.б.Територiя/земельна
проекту (необхiдну

дiлянка/об'ект на якiй вiдбуватиметься
вiдповiдь пiдкреслити);

реа;riзацiя запропонованого

1



б) ця територiя/земельна дiлянка/об'ект не н.}лежить до перелiкУ територiй /об'скт, на яких
можливО здiйснювати реа_шiзацiю вiдпОвiдногО проектУ за рахуноК коштiв мiського бюджету
MicTa Вишневе (обгрунтування)

в) не стосуеться.

2.7. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом одного бюджетного року i
спрямована на кiнцевий результат (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити):

а) так
б) Hi (зазначити чiткi причини)

2.8. Кошторис проекту, поданий автором проекту для його реа-пiзацii (необхiдну вiдповiдь
пiдкреслити):

б) з зауваженнями (необхiдно внести вiдповiднi зауваження за пропонованою нижче формою)

Складовi проекту Витрати за кошторисом

3апропонованi автором
Змiни, BHeceHi

виконавчим органом
1

Загальна сума проекту, пропонована автором, складае 161903104 гривень.
загальна сума проекту, вiдкоригована згiдно з зауваженнями виконавчого органу, склада€
1б1903,04 гривень (заповнюеться за потреби)
Обгрунтування внесених змiн:

2.9. IcHye необхiднiсть розробки проектно-кошторисноi док},]!{ентацii проекту за рахунок
коштiв мiського бюджету (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити):
а) так
б) Hi
2.10. Висновок стосовно технiчних можливостей реалiзацii запропонованого проекту
(необхiдну вiдповiдь пiдкреслити) :

а) позитивний
б) негативний (зазначити чiткi причини)

2.|L. Висновок cTocoBllo доцiльностi решriзацii запропонованого проекту в KoHTeKcTi
законодаВчих вимог щодо eKoHoMii бюджетних коштiв (необхiднУ вiдповiдь пiдкреслити):
а) позитивний
б) негативний (зазначити KoHKpeTHi причини)

2.12, Висновок стосовно експлуатацiйних витрат на реа_шiзачiю запропонованого завдання в
KoHTeKcTi законодавчих вимог щодо eKoHoMii (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити) :

а) позитивний
б) негативний (чому?)



2.1з. Висновки i погодження/узгодження з iншими виконавчими органами вмр, до
компетенцii яких входить проект, стосовно можливостi реалiзацii .rpo"nry (наприклад,
погOдження з виконавчими органами ВМР iнфраструктури MicTa, мiстобудування та земельних
pecypciB та iH.), ситуацii та умов, в якиХ реа_пiзацiЯ проектУ може суперечити/перешкоджати
реалiзацii iнших проектiв або мiських iнвестицiй, якi стосуються цiеi; земельноI
дiлянки/територii або об'екту/будiвлi

а) позитивно
б) нейтра_пьно (зазначити можливi ускладнення пiд час реалiзацii проекту)

в) негативно (зазначити чiткi причини вiдмови)

2.14. Чи реалiзацiя запропонованого проекту передбачае витрати в майбутньому (наприклад,
витрати на утримання, поточний ремонт i т.д.)
а) так (якi у рiчному вимiрi?)

б)=!

РоздiЛ III. РекомендацiТ щодО внесення проекту, запропонованого до фiнансування за рахуноккоштiВ громадськогО (партиципаторного) бюджету м. Вишневе, в перелiк про.*Ъi"' дп"
голосування (в т.ч. опис передумов, якi можуть зашкодити реаrriзацii пропозицii (проекту) та
iншi зауваження, що е важЛивимИ для реалiзацii запропонованого npoe*ry;
а) позитивнi
б) негативнi
Обгрунтування/зауваження :

0! р{
(лата;

2r-*ra*"*U ad
(ПIБ вiдповiдальноi особи)

_.--/,


