
Додаток l
до Положення про Громадський бюджет

MicTa Вишневе

БЛАНК-ЗАЯВА
ПРОЕКТУ, РЕДЛIЗДЦIЯ ЯКОГО ВЦБУВДТИМВТЬСЯ ЗД РДХУНОК

кошТIВгРоМАДСЬкогоБЮДЖВТУМ.ВиШнЕВЕ
в 2020 роцI

,Щата надходження до Робочоi групи

(заповнюеmься еоловою, секреmарем або odHtlлl з уповноваilсенtм членiв Робочоi zрупu)

Включено до реестру подzlних проектiв за Ns 1,2

(заповнюеmься zоловою, секреmарем або оdнчм з уповноваженtм членiв Робочоt zрупu)

fIIП та пiдпис особи що ресструе: С, О , По"^
ббочоi'zрупu)(заповнюеmься zоловою, секреmарелц або odHtlM з

BCI ПУНКТИ € ОБОВ,ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗЛПОВНЕННЯ!
1. Назва проекту (не бiльше 20 слiв): <<Безпечний простiр Z.U Биш
2. Напрямки проекту (необхidне пidкреслumч i посmавumu знак <х>):

. естетичне облашryвання MicTa - П

о будiвничтво спортивних та дитячих майданчикiв - П

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

о вуличне освiтлення - П

. розвиток вело - та бiговоТ iнфраструктури - П
о iнше-Х

з. Мiсце реалiзацii завдання (аdреса, назва усmановu/заtotаdу, каdасmровuй номер земельноi'diлянкu

яклцо BidoMo, mощо,):

4. Короткий опис проекту (не бiльuле 50 слiв )
встановлення вiдеокам.р у пр"riщенi Вишнiвського лiцею кlflЕАл> з метою посилення безпеки, контролю

дисциплiни серед учнiв, з оптимальними кугами обзору шкiльних коридорiв.

5. опис проекту (основна меmа проекmу; проблема, на вuрiulення якоi BiH спрямованuй; запропонованi

рiu,tення; пояснення, чому calrle це'завdання повuнно буmu реалliзоване i якtдчl чuном йоzо реалiзацiя вплuне

на поdа,tьutе жummЯ меu,tканцiВ. опuС проекmУ не повuнен мiсmumu вказiвкu на суб'екm, якuй може буmu

поmенцiйншм вuконавцем проекmу. Також обов'жково зазначumu вidповidнiсmь сmраmеziчнuм

прiорumеmам i цiлям розвumку мiсmа. Якlцо проекm носuпь капimаryьнuй харакmер, зазначаеmься
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сигарет i аJIкоголю серед дiтей.

б. Обrрунтування бенефiцiарiв проекту (ocHoBHi zрупu меulканцiв, якi злtонсуmь корuсmуваmuся

резульmаmамu проекmу)

Вишневе.

7. Iнформацiя щодо очiкуваних результатiв в разi реалiзаuii проекту:

з"и*Ъ""" *плi.ан.rвu. коаоiжо*. бчпiн.п. пош*оо*е""ю 
"ай"а.

8. OpicHToBHa BapTicTb (кошторис) проекту (Bci складовi проекту та ix opieHтoвHa BapTicTb)

9. список з пiдписами щонайменше 10 громадян Украiни, BiKoM вiд 16 poKiB ЯКi ЗаРеССТРОВаНi абО

проживають на територii м. Вишнев€, Що пiдтверджусться офiцiйними документами (ловiдкою про

мiсце роботи, навчання, служби чи iншими документами, що пiдтверджують факт проживання в

MicTi), та пiдтриМують цей проект (oKpiM його aBTopiB), що додаеться. Кожна додаткова cTopiHKa

списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступноi сторiнки (необхidно dоdаmu

opuziHcл,t 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, iнформачi€ю, можливих

узгоджень тощо (необхidне пidкреслumu) :

Ns Назва Од. кiлькiсть
Щiна без
пдв

Щiна з
пдв

Сумма
без ПДВ

,t

Вlдеокапrера Dahua DH,lPC,HDBW1 230EP-S2
(2.8 мм) з матрицею на 2 Мп. зображення в якостi

25 кадрiв в секунду при роздiльнiй здатностi

1080р. свiтлочрливiсть матрицi- 0.08 Люкс.

iнфрачервоною пiдсвiтка 30 MeTpiB. Фокусна

вiдстань 2,8 мм ('104').

шт.
,|8 1820,00 2,184,00 32760,00

2
Монтажна коробка Dahua Technology для
вiдеокамер

шт. 18 260,00 312,00 4680,00

3 R5216-16P4KS2E шт. 1 10740,00 12888,00 10740,00

4 Жесткt4й д4ск Жорсткий диск бТб WDGOPURX шт. 2 5755,00 6906,00 1 1510,00

5 Комратор Dahua PFS3005-5GT шт. 1 1112,00 13з4,40 ,1112,00

ь
консольндя полкА 400мм 2U ,t9", ESERVER,
чЕрнАя

шт. 1 349,00 418,в0 349,00

7 гтр rat SB ю5м=1 бrг (0,51мм) Fiпmаrk (чорний) м, 1 360 9,90 11,88
,13464,00

8 Монтажний набiр шт. 14 460,00 552,00 6440,00

9 Монтаж та пусконаладка шт. 1 58763,00 705,15,60 58763,00

Разом без ПДВ: 1398{8,00

ПДВ: 27963,60

Всього з ПflВ: ,l67781,60



а) висловлюю свою згоду на використання моеi електронноi адреси zalizkoinna07@,qmail.com для

зазначених вище цiлей

Пiдпис особи, що дае згоду на використання своеi електронноr *о.""ф[
б) не висловлюю згоди на використання мосi електронноi адреси для зазначених вище цiлей.

Примiтка:

KoHTaKTHi данi aBTopiB проектiв (тiльки для спiвробiтникiв Вишневоi MicbKoi ради), зазначаються на

зворотнiй сторiнцi бланку-заявки, яка е недоступною для громадськостi.



Додаток 2

до Положення про громадський
бюджет MicTa Вишневе

Картка аналiзу проекту
(БЕзпЕчний простIР 2.0. вишЁIвСъкого лIцЕю (IдЕдл),

реалiзачiя якого вiдбуватиметься за рахунок коштiв
.роrчп"о*ого бюджету м. Вишневе у 2020 роui

Роздiл I. Попередня оцiнка проекту з точки зору правильностi i повноти заповнення форми

проекту (заповнюе уповноважений Робочоi групи),

1 .1. Форма проекту заповнена зliлно з вимогами, немае необхiдностi запрошувати автора

проекту для отримання додатковоi iнформачii (необхiдну вiлповiль пiдкреслити),

а) так

б) Hi (якi недолiки? яких даних недостатньо2)

1.2.
а) пункти?)

Iдентифiкацiйний номер проекту

(вписус уповноважений Робочоi групи згiдно з реестром)

б) не надав додаткову iнформацiю (чому?)

культурио молодi та спорц-

б) Hi (обrрунтування)

вiдповiдальноТ особи РобочоТ групи



Iдентифiкацiйний номер проекту
овновa>кений Робочоi групи згiдно з

ВсIпУнкТи€оБоВ'яЗкоВиМИДЛЯЗАПоВнЕння

(у вuпаdку, якu4о якесь з паmань не сmосу€mься проекmу, необхiOно впuсаmа <ше

сmосуеmься>)|
РоздiЛ II. дналiЗ проектУ на предмет можливостi або неможливостi його реалiзаuii (заповнюс

працiвник ur*onu"ro.o ор.urуЪМР, до повноважень якого вiдноситься реа_пiзаuiя проекту).

2.1. Бланк-заява проекту мiстить всю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу проекту на

предмет можливостi/неможливостi його решiзацiТ (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити:
а) так
бl нiJчому? зазначити чiткi причини)

2,2. Iнформацiю, що викладена у бланку-заявi проекту, було доповнено автором проекту
(необхiлну вiдповiдь пiдкреслити):
а) так (зазначити, яку саме iнформачiю надано додатково)

б) Hi (чому? зазначити чiткi причини)
У uьопrу Ilема€ потребrr

2.З, Запропонований проект стосу€ться повноважень ВМР (необхiднУ вiдповiдЬ пiдкреслити):

а) так
б) Hi (зазначити чiткi причини)

ЗаклаД ,*rч*од"riся у пiдПорядкуваНнi Кисво-Святошинськоi районноi державноi

2.4, Запропонований проект вiдповiдае чинному законодавству та нормативНо правовиМ актам,

у т.ч. рiшенням "r*оrru"rого 
KoMiTeTy та ВМР, зокрема, Генера-пьному плану MicTa Вишневе

(якщо це пов'язано з пропонованим проектом)
а) так
б) Hi (зазначити чiткi причини)

2.5. Запропонований проект вiдповiдае прiоритетаrчr i цiлям розвитку MicTa (необхiдну вiдповiдь

пiдкреслити):
а) так
б) Hi (зазначити чiткi причини)

2. 6.Територiя/земельна
проекту (необхiдну

вiдбуватиметься реалiзачtя запропонованогодiлянка/об'ект на якiй
вiдповiдь пiдкреслити);

iлянка/об'
коштtв Ml

кlи lисн



б) ця територiя/земельна дiлянка/об'ект не належить до перелiку територiй /об'скт, на яких

можливО здiйЪнювати реапiзачiю вiдпОвiдного проекту за рахунок коштiв мiського бюджету

MicTa Вишневе (обrрунтування)

в) не стосусться.

2.7. Реа.rriЗацiя 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 реалiзаuiт (необхiдну вiдповiдь

пiдкреслити):
а) пDиймасться без додаткових заyважень
б). *у**.r""r' 1"еоОхЙо внести вiдповiднi зауваження за пропонованою нижче формою)

Складовi проекту Витрати за кошторисом

3апропонованi автором
Змiни, BHeceHi

виконавчим органом

l

Загальна сума проекту, пропонована автором, складас 1б7781,б0 гривень.

зага.пьна сума проекту, вiдкоригована згiдно з зауваженнями виконавчого органу, складас

гривень (заповнюеться за потреби)
Обrрунтування внесених змiн:

2.g. IcHye необхiднiсть розробки проектно-кошторисноi документацiТ проекту за рахуноК
коштiв мiського бюджету (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити):
а) так
б) Hi
2.|0. Висновок стосовно технiчних можливостей реа_гliзачii запропонованого проекту
(необхiдну вiдповiдь пiдкреслити) :

а) позитивний
б) негативний (зазначити чiткi причини)

2,||. Висновок стосовно доцiльностi реалiзачii запропоЕованого проектУ в контекст1

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 eKoHoMii (необхiдну вiдповiдь пiДКРеСЛИТИ) :

а) позитивний
б) негативний (чому?)



2.1з. Висновки i

компетенцii яких
погодження/узгодження з iншими виконавчими органами ВМР, до

входить проект, стосовно можливостi реалiзацii проекту (наприклад,
ПOГOДкення з виконавчиN,{и органами BII4P iнфраструктури п,ticTa, мiстобудування та земельних
pecypciB та iH.), ситуацii та умов, в яких решriзацiя проекту може суперечити/перешкоджати
Реалiзацii iнших проектiв або мiських iнвестицiй, якi стосуються цiеi земельноi
дiлянки/територii або об'екту/булiвлi

а) позитивно
б) нейтрально (зазначити можливi ускладнення пiд час реа_пiзацii проекту)

в) негативно (зазначити чiткi причини вiдмови)

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

б) Hi

РОЗДiл IIL Рекомендацii щодо внесення проекту, запропонованого до фiнансування за рахунок
коштiв громадського (партиципаторного) бюджету м. Вишневе, в перелiк проектiв для
голосування (в т.ч. опис переду]!(ов, якi можуть зашкодити реалiзацii пропозичii (проекту) та
iншi зауваження, що е важливими для решriзацii запропонованого проекту)
а) позитивнi
б) негативнi
Обгрунтування/зауваження :

.а аr*"2:*о,со U,d
вiдповiда-пьноТ особи)

/


