
{одаток 1

до Положення про Громадський бюджет

БлАнк_зАявА 
MicTa Вишневе

ПРОЕКТУ, РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО ВIДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТIВГРОМЩСЪКОГО БЮД}КЕТУ м.ВИШНЕВЕ
В 20;,t РоЦI

[ата надходження до Робочоi групи

(заповнюеmься 2оловою, секреmарем або оёнuм з уповноваэtсенuх членiв Робочоt zрупu)

Включено до реестру поданих проектiв за Jф {ý

(заповнюсmься ?оловою, секреmарем або оdнuм з уповноваэtсенuх членiв Робо

ПIП та пiдпис особи що рееструе: _( ,Ь П,дr,(,{
(запо вню еmься 2оло в ою, секр еmарr, iO оid"u* нuх ч.пенiв Р,

BCI пraнкти € оБов,язковими дJIя злповнЕння!
1, Назва проекту (не бiльutе 20 слiв); Безбар'ерний ппостiп,

2. Напрямки проекту (необхidне пidкрес.пumч i посmавuпlu знак Kxll):. естетичне облаштування MicTa - п
о будiвництво спортивних та дитячих майданчикiв - п
о облаштування зон вiдпочинку (у т.ч. зi створенням точок доступу до мережi IHTepHeT) -tr

. вуличне освiтлення - п

. розвиток вело - та бiговоi iнфраструктури - tr
о iнше {Т]

-ц

ии

з J о 5 L о z о

о S о 6 2 о Z о

4. Itороткий оппс проекту (rte бi.пьulе 50 слiв )
облашryван}Iя пандусу для забезпе_чення безбарrсрного доступу до центру<FriendSpace>>, Облаштування пiдвiсноi .".r.rr"- та кардiотренажера для реабiлiтацiiдiтеt-л з ДЦП.

5, опис проекту (основна меmа проекmу; проблелlа, на вuрitлення якоi' BiH спрямованuй;запропонованi рiшення; пояснення, чому са,]ие це завdання повuнно буmч реалiзоване i якuл"tчuном йоzо решtiзацiя вплuне на поdальtце Jюummя меu,lканцiв. опuс проекmу не повllнен

:::У:,:л"_Y:::::..':.?:!б'::-, 
ЯКu.й ЛrОuСе буmu поmенцiйнчм BuKoHaBLle.Il проекmу. такоэtс

ОбОВ'ЯЗКОВО ЗаЗначumu BidпoBidlticmb сmрапlеziчнul,r ,pi;p";;;;;:"';;:Й';;;;;i;-;;;";,
мета пrrоекту забезпечити ефективну реабiлiтацiю та комфортнi yмовIt для



надання квалiфiкацiйноi допомоги дiтям-iнва_пiдаrrл за iндивiдуа-шьною прогрtlмою
реабiлiтацii та залуrенЕя до yracTi в цiй прогр*i ourr*i" або законних опiкунiв.

,Щля м, Вишневе одноЮ з важJIивИх е пробЛема вiдсутностi достатнiх можJIивостей дляКОМПЛеКСНОi РеабiЛiТаЦii ДiТей З iНва-пiднiстю, в першу чергу дiтей-iнвалiдiв, тобто осiбBiKoM до 18 poKiB (повнолiття) зi стiйким ро.ойо*фуr*цlt органiзму.

Головнi причини iнвалiдностi дiтей - органiчнi ураження нервовоi системи, хворобисенсорних органiв, псltхiчнi розлади, травми, вродженi вйи розвитку. Внаслiдокобмежень У спiлкуваннi' самообслУго"у"uп"", пересуВання, контролю за своею
Т:Зi:-"Р РОЗВИТКУ ЦИХ ДiТеЙ _значною мiрою залежить вiд задоволення ix потреб1НШИМИ Людьми, що склада€ багатогранний процес соцiальноi реабiлiтацii. т;;уРеабiЛiТаЦiйНi ЗаХОДи стосовно дiтей-iнвалiдiв "йr" ЪЪ.;;Ъ;;;;;;ь за рахунок сферисоцiа,tlьно-побутовоi реабiлiтацii, яка повинна починатись досить рано, щоб дiти вранньому вiцi могли максимЕtльно розвинуги своi природнi здiбностi i в пода_гtьшомусвоечаснО та найбiЛьш повнО iнтегруватися у .y.rrirr".r"o. Ц' ,rouri.r1g вiдповiдаесуtаснiй свiтовiй практицi, та сприяе реалiзацii'-попо*."u cTaTTi 2з Конвенцii ООН проправа дитини, яка визнае право дитини iнвалiда вести повноцiнне життя в упловах, якiзабезпечуе iT гiднiсть, сприяюrь впевненостi у себе, а також право дитини-iнвалiда наОСОбЛИВе ПiКЛУВаННЯ, ДОСТУПУ ДО освiти, вiдновлення здоров'я, aоцi-"rого, культурного iдуховного життя.

Створення центру.та ефективна органiзацiя його дiяльностi надасть можливiсть успiшноВИРiШУВаТИ У MicTi ПРОбЛеМИ, Повkзанi з соцiальною реабiлiтацiею дiтей з iнвалiднiстю _
ПОТУЖНiСТЬ ЦеНТРУ НаДаСТЬ МОЖЛИвiсть забезпечити безкоштовну реабiлiтацiю близько 100дiтей з iнвалiднiстю на piK (на облiку у закладах о*оро"" здоров'я MicTa знilходитьсябiльше близько 200-х дiтей-iнвалiдiвj, тоото фо. nnur" значний соцiальний ефект длянашого MicTa.

Реалiзацiя проекту дасть можливiсть:

' ПРОВОДИТИ РеабiЛiТаЦiiДiтей-iнвалiдiв,щозменшитьпрошароксоцiапьно
дезадаптованих дiтей, навчить ix самообслуговуванню та дозволить максимчtльно
долуrити ix до суспiльного життя;

о З4безпечити у MicTi соцiально-реабiлiтацiйний та медичний захист дiтей зiнвалiднiстю, як найбiльш вре}ливих верств населення, сприяти ix активностi у творчiй,культурнiЙ, спортивНiй, а такоЖ в iнших сферах громадськоТ корисноiдiяльностi;
, забезпечити право кожноi дитини-iнвалiда в MicTi на отримання квалiфiкованоiсоцiальноi реабiлiтацii;
, забезпечити сднання зусиль органiв мiсцевого самоврядування MicTa Вишневе, тамiсцевих органiв виконавчоi влади, установ та громадських та комерчiйних органiзацiй,спрямованих на соцiальний захист дiтей-iнва_гliдiв,

б, Обrрунryвання бенефiцiарiв проекry (ocHoBHi Zрупч л,tеu,tканцiв, якi змоасуmь
корuсmув аmuся р е зул ьmаmамч пр о е кmу)
Щiльовi групи проекту:

, ДiтI,I та молоДь MicTa Вишневе з обмеженими фуrткцiональними можливостями:
, родини MicTa Вишневе, в яких вихов}тоться дiти з iнвалiднiстю;



працiвники соцiально-реабiлiтацiйних закладiв, охорони здоров'я, освiти, культури,органи мiсцевого сап{оврядування MicTa;

Iромадськi органiзацii, юридичнi та фiзичнi особи, громадськiсть MicTa.

Ш};хж"т,*н:,т]IIжх i}_l:,It 1]",р в р аз i р еал iз а ц ii п р о екту :

,1;?,ЖТ'"ВНа 
BaPTicTb (КОШТОРИС) ПРОекry (Bci складовi проекту та ix opieH'oB'a

OpieHToBHa ва

14 500 грн.

Панd.vс

Фуа:iдчаlidоч.html



ДокУментами (довiдкою про мiсце роботи, навчання, *;*;; ;;##;й;iffiТ:пiдтверджують факт проживання в MicTi), та пiдтримують цей проект (oKpiM його aBTopiB),що додаеться, Кожна додаткова cTopiHKa списку повинна мати таку ж форму, за виЕяткомПОЗНаЧеННЯ НаСТУПНОТ СТОРiНКИ (НеОбХidНО dоdаmu орuziнал спuску у паперовiй формi).
l0, KoHTaKTHi данi aBTopa/aBTopiB проекту, якi будуть загальнодоступнi, у тому числiдля aBTopiB iншиХ проектiв' мешканцiВ, предстаВ""пiu ЗМI, З метоЮ обмiнУ думками,iнформацi€ю, можливих узгоджень тощо (необхidне пidкреслumu);

aJ висловлюю свою згодУ на використання моеi електронноi аДресиfriends4teens@ gmail.com о* .*rч"ених вище цiлей

пiдпис особи, що дае згоду на використання cBoei електронноi адреси
б) не висловлюю згоди на використання Moei електронноi адреси для зцiлей.

Примiтка: 
-

KoHTaKTHi данi aBTopiB проектiв (тiльки для спiвробiтникiв Вишневоi MicbKoi ради),зазначаються на зворотнiй сторiнцi бланку-заявки, яка € недоступною для громадськостi.
l1. Iншi додатки (якщо необхiдно):

а) фотографiя/i, якi стосуються цього проекту,

б) мапа з зазначеним мiсцем реалiзацii проекту,

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



Додаток 2
до Положення прtl громадський
бюджет MicTa Вишневе

Iдентифiкацiйний IroМep проекту
(вписуе уповноважепий Робочоi групи згiдно з ресстром)

(БЕЗБАР,ернийgi9.9]lртА_рЕ{НiтiiftlffYr"di:ýry
гроЙДда;ЙiЪfЕ'Iit'i-йilfi 

fr Бsйý,rrfi f, #ЪЖНfi ffirri?$з,11]овногореалiзацiя якого вiдбуватиr.rй за рахунок коштiвгромадського бюдrкеry м. Вишневе у 2020 роцi
РоздiЛ L Попередня оцiнка проекту з точки зору правильностi i повноти заповнення формипроекту (з аповнюс уповноважений Ро боrоТ .Й"Jl ---,"'

1,1, Форма проекту заповнена згiдно_ з вимогами, немае необхiдностi запрошувати автора
;iЖ Для отримання ДоДаТковоi iнформацiт (;;;й, вiдповiдь пiдкреслити).

б) Hi (якi недолiки? яких даних недостат ньо?)

::,),

1.2,
а)

б)

(Щата)

Ь;оi особи робочоi групи



Iдентrrфi*ffiЩ;#ffiх
BCI ПУНКТИ € ОБОВ,ЯЗКОВИМ И ДЛЯЗАПОВНЕННЯ

(у вапаdку, якu4о якесь з паmань не сmосу€mься проекmу, необхidно впасаmа кне
Роздiл II. дналiз пDоектv Irя пhд,r.л 

сmосуеmьсяl)!

працiвник;;;;JО"еКТУ 
На ПРеДМеТ МОЖЛИВОСТi абО НеМОжливостi його реа.пiзацii (заповнюеtчого органу ВМР, до повноважень якого u;лrо."ru."lеалiзацiя проекту).2,1, БланК-з,цва пр9ектУ мiстить всю iнформацiю, необхiдну для здiйснення ана-гtiзу проекту на

.;i:iЩ' 
МОЖЛИВОСТi/НеМОЖЛИВОСТi його реалiзацif (".ЬЪ*lд"у ;й";t;;^ijопр""r,"rr),

б) Hi (чому? зiвначити чiткi причини)

2.2. Iнформацi.: 
**"_,::::з:l;,' б;;;;у:;-;i ;;;;;;у,

!Til9:ey вiдповiдь пlдкреслити) :
було доповнено автором проекту

а) так (зазначити, 
"оу.ilБйЬ?"чrю надано додатково)

б) Hi (чому? зазначити *lr*l rp"r""")
У цьому немас потреби. ......:,

2,З, Зuпро"опо";;;;"р;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;*.,"'Бмрi;;;i;;;;;;;;:;;,:,_._.j.......:..
а) така) так 

_ -_rvvr\д vrvvJclDuя Itовноважень ВМР (необхiдну вiдповiдь 
"io*p..""l"),б) Hi (зазначити чiткi причини)

б) Hi (зазначити чiткi причини)

2.4. запропоно;;;;;;;;;;i;;;;ia1;;;:т9уу;;;;;;;ф;;;;ы;;;;;";;;;;;;*;;;;;,

Цfi-";i'.1НУ#:"йж:#жн#,;fi 
Ё:#Ё;а,генера.гl;;;;;;,""уйiс,авишне"е

а) так

2.5. Запропонований проект вiдповiдае прiоритетам iпiдкреслити):
а) так
б) Hi (зазначити чiткi причини/

цiлям розвитку MicTa (необхiдну вiдповiдь

2. б.Територiя/земельна лiлянка/об'ект на якiй
вiдповiдь пiдкреслити);

вiдбуватиметься реалiзацiя запропонованого

ця територiя/земельна дiлянка./об'

проекту (необхiдну

ект належить ло перелiку територiй /об'ект, на яких



2,7, Реаsiзацiя зап
СПрямованu 

"u 

О9ПО"ОВаНОГО ПРОеК]У ВiДбУВатиметься

а) так КtНЦеВиЙ результат (необхiдну 
"-Й"И"б) Hi (зазначити чiткi причини)

(необхiдну вiдповiдь

внести вiдповiднi зауважеЕня за пропо}Iованою Еижче формою)

2,11, Висновок ;;;;;;;; ;;;;;;:,]i ;;;;l ;1;;фч;;;;;;;; ;;;;;; ; ;;;;;;;;;
;LlffioГщoДo.-;;;;йюдж"iних*oш,iu1нЁ"б-;;;;o""",o"пiДкpеслити):б) .r..а""-Йlзазначити 

KoHKpeTHi причини)

fi Т::ff ffiТДавчихВимог*Ьо"-.ТliJJ':Ш;&ЬfiНlхl";
о.) негативний (чому?)

протягом одного
пiдкреслити):

бюджетного року i

проекту за рахунок
б) Hi
2,10. Висновок
(""оо*Йrу;;;Ъ"i:":::_:=" ТеХНiЧНИХ можливостей
а) позитивний 

ЛЬ пiдкрggлити; i ",.":*ltиl,осТей реа,гriзацii запропонованого проекту
о) негативний (зазначити чiткi причини)

'.ii:;;;;;;;;..;;:^^:.::...............................................

пtдкреслити) :

Складовi- прБйý

Змiни, uпйы
виконавчим о

ВЙР, д"

висновки i погодження/узгодження 
з rншими виконавчими органами



компетенцii

РОеКТУ (наприклад,
погодження з виконавчими 

";;;;; 
vrUUOBIlO МОЖЛИВОСТi реалiзацiipecypciB*t;;;;iЦ;T,чHH}""?ж.;*T;H:y*^'r.i.,l"'r'.'Ё;;;,,#, ji:y.жЖ

l'lря пiсо,,i'" ,---| ';Нffi ,r'#,]*"T:::l"ll"Б}ii";"й;}*'Ж;ilнJ.x{:
.1{ОЖе 

сУперечити/перешкоджатиliз:з11_}*т: _ Ь;;;;''ЪЪЪ " ;iДiлянки/тер"rфiт чоffi #;r.ii,oun, """*'" iНВеСТИЦiй, 
"Н 

-'.r";;;i#' 
ii:?Цtеi земельноi

ускладне}Iня пiд час реалiзацii проекту)

в) негативно (зазначити причини вtдмови)чlткl

в майбутньому (наприклад,

Роздiл III. Рекомендацii щодо BEeceJКОШТiВ громадського (партиципur.u" 
ПРОеКТУ, ЗаПРОпонованого ло фir

i:.]::{""-b d;.-.: 
"],"с передум"",'хх;?"-Тrжн -. ъ;;;;i" 

"*'Iu"'УВання 

за рахУнок
iншi заува*"*"",;#ff*х.,|#;;?"Ё#ffi",#fll"j::lр"-i,u*i.чТiiiJ,Т.,Ji"ЪЖril;
g iСЩЩ'ПХ' 

ЩО е ВаЖЛИВИМИ ДЛЯ Р.rrl.uЦЙ;;Й;;"""аного проекту,
о.) негативнi
О бгрунтування/зауваження 

:

с ,аr еоdю
(датТ

(пiдпио
,/i/С с с-,€ c"-l, ( l-< t-_{_ 2,а,
IБ ВЙЙВЙБiЙЫ

2


