
,Щодаток 1

до Полояtення про Громадський бюджет
MicTa Вишневе

БЛАНК-ЗАЯВА
ПРОЕКТУ, РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО ВIДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК

КОШТIВ ГРОМАДСЬКОГО БЮД)ItЕТУ м.ВИШНЕВЕ
в 2020 роцI

!ата надходження до РобочоТ групи

(заповнюеmься 2оловою, секреmарем або оdнuм з уповноваженttх членiв РобочОi zрупu)

Включено до ресстру поданих проектiв за ]ф 4 О

(заповнюеmься zоловою, секреmарем або odHtlM з уповноваэIсенtlх членiв Робочоt zрупu)

ШП та пiдпис особи що рееструе: С Ь, ý
(заповнюеmься zоловою, секреmарем або odHuM з iленiв Робочоt

BCI ПУНКТИ € ОБОВ,ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗЛПОВНЕННЯ!
1. Назва проекту (не бiльше 20 слiв):

з { о 5 z о z о

о 5 о 6 L о z о

Hi Вишнi

a

о

акадепIiчllого л iцеIо <<Основа>>

2. Напрямки проекту (необхidttе пiDкреслumu i поспtавttmu знак Kxlt):

о есте,гиttне облаштування MicTa - П

. вуличне освiтлення - П

о розвиток вело - та бiговоТ iнфраструктури - П
о iнше -lХl

3. Мiсце реалiзацii завданнЯ (aDpeca, llазва успlановu/Зсtlс,tсtOу, каdасmровuй Ho.ttep зелtеllьttо|

diлянкu якulо вidолtо, mоulо.):
пr. Вrrшневе, вулиця Святошиllська 44, Вllшнiвський академiчнrrй лiцей <<OclloBa>>.

3222410600:01 :009:0072

4. KopoTKlrri опис проекту (не бi.пьtttе 50 слiв )
облашryвання зон актttвIIого вiдпочинку на територiт i в примiщеннi Вишrriвського
академiчного лiцею <<Основа>>: зонlt аItтIlвного вiдпочrrнку на cBilKoпry повiтрi (з

антивандальним TeHicHrrM столом, пIотузIiовлIпr мirri-пrаr"rданчиком, скеледроN!опt та
маliданчиком для вуличних шахiв) та облашryванIIя зоllи вiдпочIIнку в прl1,1riщеннi

лiцею (розкладнимrr тенiсними столаNtи, настiльнипr футболом)

5. опис проекту (основна ллеmа проекпlу; проблема, на вLtрituення якоi' BiH спря.l,tованuй;

запропоноваtti piu.rcrtHst; пояснення, Ltoлly ca,\le Lle завdш*tlt l1oBlllпto буmu реа,пiзоваtrе i якuлt

чuно^| йоzо реа.пiзацiя вп,luttе tta поdа.цьu,tе Jtсulпmя ллеttlканцiв. опuс проекпlу не повullеtt

.uiсmumч вказiвкu на суб'екm, якuй.uо)tсе буmu поmеrtцifutt.t.tt вuконавцеful проекпlу. Таlсоэlс

-ш
б)rдiвниltтво спортивних та дитячих майданчикiв -lxl



обов'язково зазначumu вidповidнiсmь сmраmеziчнtLм прiорumеmам i цiлял,t розвumку Micma.

якulо проекm носumь капimальнuй харакmер, зазнача€mься мо)tслuвiсmь корuсmування

резульmаmал.lu проекmу особал,tu з особлuвuмч поmребамu ):
Основна мета проекту: покращення умов навчання та створення можливостi для
психологiчноi розрядки та збiльшення руховоi активностi учнiв лiцею шляхом
облашryвання зон активного вiдпочинку на територiТ i в примiщеннi ВиlпнiвськОгО
академiчного лiцею <<Основа>>: зони активного вiдпочинку на свiжому повiтрi (з

антивандальним тенiсним столом, мотузковим мiнi-майданчIIком, скеледромом та
майданчиком для вуличних шахiв) та облаштування зони вiдпочинку в примiщеннi
лiцею (розкладними тенiсними столами, настiльнrrпr футболом).

Реалiзацiя проекту створить TaKi моiкливостi для бiльше нiж 1700 учнiв лiцею -
найчисельнiшого навчального закладу Вrrшневого.

6. Обгрунтування бенефiцiарiв проекry (ocHoBHi zрупu лtеuжанъliв, якi злtоэюуmь

ко рu с mув аmu ся р е зульm а m амu пр о е кmу)

1700 учнiв лiцею зможтть щоденно корlrстуватися результатами реалiзацii проекту.

7.Iпфорпrацiя щодо очiкуваних результатiв в разi реалiзацii проекту:

о Створення умов для активiзацiт руховот активностi учнiв лiцею: на свiжому повiтрi i в
примiщеннi

о Пiдвищення мотивацiт до активного способу життя
о Покращення умов вiдпочинку учнiв лiцею

8. OpicHToBHa ва ис) проектY (Bcl складовl проекту та lx opleHToBHa

Складовi завдання OnieHToBHa BaDTicTb. грн
ОблашryваIIня зони активного
вiдпочинку на свiжому повiтрi (на
територii лiцею):
- встановлення тенiсного столу
- облаштування дитячого мотузкового
мiнi-майданчика
- облаштування вуличного дитячого
скеледрому
- облаштування плайданчику для
вуличних шахiв

30000,00
40000,00

30000,00

5000,00

Облашryвання зони вiдпочинку в
примiщеннi лiцею:
- тенiсний стiл розкладlяиiа -2
- настiльниЙ футбол - 1

- лавки - 6
- великi шахи (лля вулицi i
примiщення)

8800,00
22000,00
6600,00
22000,00

Проектно-кошторисна документацiя 10000,00

Непередбачуванi витрати 10000,00

РАЗоМ: 184400,00

icTb)

9. с""с"" , "йrr"саr" щонайменше 10 громадяtI }/краiЪи, BiKoM вiд 16 poKiB якi

заре€строванi або проживають на територii м. Вишневе, Що пiдтверджусться офiцiйними

документа]\{и (довiдкою rrро мiсце роботи, навчання, служби чи iншими документаN,IИ, Що

пiдтверджують факт проживання в MicTi), та пiдтримують ttей проект (oKpiM його aBTopiB),

Bci складовi проекту та ix opi



що додаеться. Кожна додаткова cTopiнKa списку повинна мати таку ж форму, за винятком

позначення наступноi сторiнки (необхidно dоDаmu орuziнал спuску у паперовiй формi).

10. KoHTaKTHi данi aBTopa/aBTopiB проекту, якi булуть загальнодоступнi, у тому числi

для aBTopiB iнших проектiв, мешканцiв, представникiв ЗМI, з метою обмiну думками,
iнформацiею, можливих узгоджень тощо (необхidне пidкреслumu) :

а) висловлюю свою згоду на використання Moei електронноi адреси

nataliagulak3 78@ gmail. соm для зазначених вище цiлей

Пiдпис особи, що дае згоду на використання свосi електронноi адреси

Бетонний стiл для гри в TeHic 2,7х1,5 м

8аш. ЦЕ:
20 500,00 грн.
?4:, i|j ! або {lяr, }]| ii

@
Довхина: z.74 м. Ширина: 1.5 м. Висота: 75 см. Вага: 1800 кг.

,..-а

/;;,И

цiлей.

Примiтка:

KoHTaKTHi данi aBTopiB проектiв (тiльки для спiвробiтникiв Вишневоi MicbKoi ради),
зазначаються на зворотнiй сторiнцi бланку-заявки, яка € недоступною для громадськостi.

11. Iншi додатки (якщо необхiдно):

а) фотографiя/i, якi стосуються цього проекту,

Приклад вуличного скеледрому, тенiсного столу, мотузкового мiнi-пrайданчlrка:

б) не висловлюю згоди на використання моеi електронноi адреси для зазнаФних вище

lU.I l2 1i.|i,]:j,li
3.:ali]]]]]':]

d ,,, ,,
Цlнп] 24ýС0 грн.

к!'Пia Т lilш



!i

КАНАТНИЙ КOМПЛЕКС ПАРК АЗ0 3аýý8.8*грн.@
t' В{рФсикj у_gцg
r' Hý8{kTýi t iяs*i*.Ji

1 Модель: пii1

ý r ý.r,=

БольшиЕ смовыЕ шАхмАты сш_25.
король 635мм.
9at п|цii{,}}!.|q rip1&}€l;,

ф Неав ич:а

21 600 грн.

[:l ilaoиarb niBfrBlý

https://prom. ualp51705906 1-bolshie-sadovve-sha h matv.htm I

Приклад облаtлтування зони вiдпочинку в примiщеннi лiцею (з

Львовi):

проекry, реалiзованого у

? 4týqir,аitф;tзлллз

в : i ;ir,:л.r ;,$:]iФ ij,ф;ý

Купиrь



Приклад настiльного фрболу, мобiльного тенiсного столу:

i'
: Вупrчний футбольний стiл ýtrgct 

кодбdо04
} рNх'plillr74iB' Цlна: 2,1ý00 грн

{!ii1l/

http://kidiяo.com. ua /ua/nastolnii-fvtbo l-mvm-a rt

4 400е

прqдаЕ8ц тmаре

'!0ъffiш

@ заqlльмlя

ffi cTpа""L1a про

гЕ^нтиро8Анlк

https://rozetka.com. ual106006509/p].06006509/



Скамейка Fеrосоп св - 1000

i') 3*зtлаяное t9 iалrэаrьзв.:*оt Ж С+.firцв,

1 'l 11 ГРн !: fi*а*хчии

@W
ДостаЕка
gý.*aýs*!b ý{rёlRr! f,*Fj*i|*}:t NirleP!, yRt,*rli

Трi*порqйrcмфни

ý9{*9furý-Q_ýK:.j_ijs

оплýта

https://za ku pka.com/p/946823142-ska mevka-fe rocon-sv-].000/

б) мапа з зrвначеним мiсцем реалiзацii проекту,

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

Бl
l 
t,y*n 

i



Додаток 2

до Положення tlpo гропrадський
бюджет MicTa Вишневе

Iдентифiкацiйний номер проекту
(вписус уповноважений Робочоi групи згiдно з ресстром)

10

Картка аналiзу проекry
(ОБЛАШТУВАННrI ЗОН АКТИВНОГО ВIДПОЧИНКУ НА ТЕРИТОРII I В ПРИМIЩЕННI

ВИШНIВСЬКОГО АКАДЕМIЧНОГО ЛIЦЕЮ (ОСНОВА),
реалiзацiя якого вцбуватиметься за рахунок коштiв

громадського бюджеry м. Вишневе у 2020 рочi

Роздiл I. Попередня оцiнка проекту з точки зору правильностi i повноти заповнення форми
проекту (заповнюе уповноважений Робочоi групи).

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

б) Hi (якi недолiки? яких даних недостатньо2)

|.2. Автор (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити)

:] :i:::::: :::TI1 ::::::: i::i::::l l:P_:y:i:j1Ki 
пvнкти?)

б) не надав додаткову iнформацiю (чому?)

,Z:

вiдповiдальноТ особи РобочоТ групи



Iдентифiкацiйний номер проекту 10
вписус уповноважений Робочоi групи згiдно з

BCI ПУНКТИ € ОБОВ,ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ

(у вuпаdку, якIцо якесь з пumань не сmосу€mься проекmу, необхidно впuсаmu кне
сmосуеmься>)!

Роздiл II. Аналiз проекту на предмет можливостi або неможливостi його реалiзацii (заповнюс
працiвник виконавчого органу ВМР, до повноважень якого вiдноситься реалiзацiя проекту).

2.1, Бланк-заrIва проекту мiстить всю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу проекту на
предмет можливостi/неможливостi його реа_rriзацiТ (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити):

б) Hi (чому? зазначити чiткi причини)

2.2. Iнформацiю, що викладена у бланку-заявi проекту, було доповнено автором проекту
(необхiдну вiдповiдь пiдкреслити):
а) так (зазначити, яку саме iнформацiю надано лолатково)

б) Hi (чому? зазначити чiткi причини)
У цьопrу немас потребrl

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

Заклад знаходиться у пiдпорядкуваннi Кисво-Святошинськоi районноi державноТ
адмilliстрачiТ

2,4. Запропонований проект вiдповiдас чинному законодавству та нормативно правовим актам,
у т.ч. рiшенням виконавчого KoMiTeTy та ВМР, зокрема, Генера-гlьному плану MicTa Вишневе
(якщо це пов'язано з пропонованим проектом)
а) так
б) Hi (зазначити чiткi причини)

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

2.б. Територiя/земельна дiлянка/об'ект на якiй вiдбуватиметься реа,тiзацiя запропонованого
проекту (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити);

а) Це теDитоDiя/зепrелыlа дiлянка/об'ект, на якiй можливо здiйснювати rlеалiзаt{ilо
вiдповiдного прrrектy за paxyHolc KoIrrTiB мiського бlоджетy MicTa Вишневе;



б) ця територiя/земельна дiлянка/об'скт не наJIежить до перелiку територiй /об'ект, на яких
Можливо здiЙснювати решiзацiю вiдповiдного проекту за рахунок коштiв мiського бюджету
MicTa Вишневе (обгрунтування)

в) не стосусться.

2.7. Реа_гriзацiя запроtтонованого 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;liзацiТ (необхiдну вiдповiдь
пiдкреслити):
а) приймасться без додаткових заyважепь
б) з зауваженнями (необхiдно внести вiдповiднi зауваження за пропонованою нижче формою)

Складовi проекту Витрати за коштоDисом

]апропонованi автором
Змiни, BHeceHi

виконавчим органом
1

Загальна сума проекту, пропонована автором, складае 184400100 гривень.
Зага_llьна сума проекту, вiдкоригована згiдно з зауваженнями виконавчого органу, складас

....гривень (заповнюсться за потреби)
Обгрунтування внесених змiн:

2.9. IcHye необхiднiсть розробки проектно-кошторисноi докр{ентацii проекту за рахунок
коштiв мiського бюджету (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити):
а) так
б) Hi
2.|0, Висновок стосовно технiчних можливостей реалiзачiТ запропонованого проекту
(необхiдну вiдповiдь пiдкреслити) :

а) позитивний
б) негативний (зазначити чiткi причини)

2.1l. ВИСнОвок стосовно доцiльностi реа_пiзацii запропонованого проекту в KoHTeKcTi
законодавчих вимог щодо eKoHoMii бюджетних коштiв (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити):
а) позитивний
б) негативний (зазначити KoHKpeTHi причини)

2.|2, Висновок стосовно експлуатацiйних витрат на реалiзацiю запропонованого завдання в
KoHTeKcTi законодавчих вимог щодо eKoHoMiT (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити) :

а) позитивний
б) негативний (чому?)



2.|з. Висновки i
компетенцii яких

погодження/узгодження з iншими виконавчими органами вмр, до
входить проект, стосовно можливостi реалiзачii проекту (наприклад,

пOгOдження з викOнавчими 0рганами ВМР iнфраструктури MicTa, мiстобудування та земельних
pecypciB та iH.), ситуацiт та умов, в яких реалiзацiя проекту може суперечити/перешкоджати
реа-пiзацii iнших проектiв або мiських iнвестицiй, якi сrосуюiuс" цiеi; земельноi
дiлянки/територii або об'екту/будiвлi

а) позитивно
б) нейтра_Пьно (зазначити можЛивi ускладнення пiд час реа_пiзацii проекту)

в) негативно (зазначити чiткi причини вiдмови)

2,|4, Чи реа.гliзаuiя запропонованого проекту передбачае витрати в майбутньому (наприклад,
витрати на угримання, поточний ремонт i т.д.)
а) так (якi у рiчному вимiрi?)

б) Hi

роздiл III. Рекомендацii щодо внесення проекту, запропонованого до фiнансування за рахуноккоштiв громадського (партиципаторного) бюджету м. Вишневе, в перелiк ,rро"*Ъiu 
- 
дп"

голосуваНня (В т.ч. опиС передумоВ, якi можУть зашкодити реалiзацiТ пропозицii (проекту) та
iншi зауваження, що с важливими лля реалiзацii запропонованого npoekry)
а) позитивнi
б) негативнi
Обгрунтування/зауваження :

Jюlо |L"--u-era аd
вtдповiдальноi особи)


