
,Щодаток 1

до Положення про Громадський бюджет
MicTa Вишневе

БЛАНК-ЗАЯВА
ПРОВКТУ, РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО ВЦБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК

КОШТIВ ГРОМАДСЬКОГО БЮД}ItЕТУ м.ВИШНЕВЕ
в 20iZРоцI

!ата надходження до Робочоi групи 
l

(заповнюеmься zоловою, секреmарем або оdнuм з уповноваженuх членiв Робочоi' ерупu)

Включено до ре€стру поданих проектiв за ]ф 6

(заповнюеmься zоловою, секреmарем або оdнuлt з уповноваженuх членiв Робочоi ерупu)

ПIП та пiдпис особи що ресструе: с..Ь \r**цц[
(заповнюеmься zоловою, секреmарелl або оdнttм з уповноваJtсенuх членiв Робочоt' zрупu)

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

Встановлення паркану i облаштування зеленоi зони на територiТ
вишнiвськот Зош
]\ъl

2. Напрямки проекту (необхidне пidкреслumu i посmавumu знак кх>):

. естетичне облашryвання MicTa - П

о будiвничтво спортивних та дитячих майданчикiв - П

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

. вуличне освiтлення - П

. розвиток вело - та бiговоТ iнфраструкryри - П

о iнше -V
3. Мiсце реалiзацii завдання (аdреса, назва усmановtl/заwtаdу, каdасmровuй номер земельноi'
diлянкu якulо BidoMo, mоu,lо.): шкiльне подвiр'я ВишнiвськоТ ЗОШ J\Ъ,l вул.Першотравнева 8

4. Короткий опис проекту (не бiльше 50 слiв )
,Щемонтування старого бетонного паркану та технiчноТ булiвлi на територiТ ВишнiвськоТ ЗОШ
J\Ъl.ВстановленнJI нового паркану з облашryванням зеленоТ парково-рекреацiйноТ зони для
проведення позашкiльноТ та навчальноТ роботи з учнями
школи..
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5. опис проекту (основна меmа проекmу; проблема, на вuрiuлення якоl'вiн спряtttованuй,.
запропонованi рiшення; пояснення, чоh|у ссlл4е це завdання повuнно буmu реалiзоване i якuм
чuном йоzо реалiзацiя вплluне на поdмьuле ilсummя меuлканцiв. опuс проекmу не повuнен
мiсmumu вказiвкu на суб'екm, якuй може буmu поmенцiйнttм вuконавцем проекmу. Такоэtс
обов'жково зсвначumu вidповidнiсmь сmраmеziчнuм прiорumеmам i цiлям розвumlЕ ллiсmа.
ЯкtцО проекm носumЬ капimальнuй харакmер, зазначаеmься можлuвiсmь iорuсmування
рвульmаmамu проекmу особамu з особлuвuмu поmребамu ):
Частина територiТ ВишнiвськоТ ЗоШ }Ф1 знаходиться у неналежному cTaHi та потребуе iT
облаштування. На шкiльнiй територiт наявний старий бетонний паркан, що унеможливлюе
огляд BoicT територii працiвниками школи та охорOнцями. Чсрез це част0 спOстерiгаеться збiр
наркозurлежних людей та розпиття алкогольних напотв безпосередньо на територii школи, що
та становить пряму небезпеку житгю та благополуччю дiтей. !ана проблема гостро потребуе
вирiшення, хоча мешканцi MicTa неоднорaвово звертали на неi уваry як правоохоронних
органiв, так i MicbKoT влади.
Щемонтування бетонНого паркаНу та встанОвлення нового сучасного дасть змоry органiзувати
належним чином контроль та охорону шкiльного подвiр'я.
KpiM того, протягоМ ocTaHHix кiлькох poKiB чисельнiсть учнiв ВишнiвоькоТ ЗоШ J\bl, cTpiMKo
ЗбiльшУеться, що в свою чергу збiльшуе навантаження на психоемоцiйний стан дiтей.
вiдомим також е факт того, що перебування у зелених паркових зонах зменшуе напруження
нервовоТ системи та знюкуе ризик виникнення неврологiчних та психологiчних розладiв.
Дослiдження свiдчать що HaBiTb 20 хвилин проведенi у парково-рекреацiйнiй зонi на7Yо
знижуе вiрогiднiсть виникнення депресii, нормалiзуе робоry вегето-судинно та нервовоТ
систем. Рекомендовано проводити частину ypoKiB для учнiв як молодших, так i старших
класiв в таких, облаштованих на територiт шкiл, зонах. Ще не лише дае змогу бiльш якiсно
пiдiйтИ до вивченНя деякиХ шкiльниХ предметiВ (природознавство, бiологiя, екологiя та iH.)
але i органiзувати позашкiльну робоry для обдарованоТ та зацiкавленоТ молодi.
Зважаючи на описану вище актуальнiсть проблеми, необхiдно:

о !емонтувати старий бетонний паркан та непридатнi до використання технiчнi булiвлi i
прибрати ix залишки зi шкiльного подвiр'я;

о Встановити новиЙ паркан, що не буде знижувати оглядовiсть територiТ та буле
вiдображати актуальнi межi шкiльного подвiр'я;

. Прокласти дорiжки з брукiвки на майбутнiй територiТ рекреацiйного простору;
О ВСТаНОвлення столiв та лавочок, придатних для проведення навчальноТ дiяльностi;

Облашryвання рекреацiйноТ зони дасть змоry встановити належний контроль за шкiльним
подвiр'ям, дозволить створити для дiтей екологiчну зону для вiдпочинку та психо-емоцiйного
вiдновлення та пiдвищить piBeHb викладання бiологiчних дисциплiн. .Щаний проект
покликаний пiдвищити якiсть житгя та безпеку мешканцiв MicTa....

6. Обгрунryвання бенефiцiарiв проекry (ocHoBHi 2рупu меutканцiв, якi з.uож.уmь
корuсmуваmuся резульmаmамu. проекmу)учнi ВишнiвськоТ ЗОШ ]ф1 та члени iх родин.,
мешканцi пiвденноТ частини MicTa

7. Iнформацiя щодо очiкуваних результатiв в разi реалiзацii проекту:
Встановлення належного контролю за шкiльним подвiр'ям, зниження ризикiв пов'язаних з

дiяльнiстю алко- та наркозалежних осiб в MicTi найбiльшоi концентрацiТ дiтей пiвденного
масиву (школа J\&1, садочок кЯблунька), дитяча музична школа. Створення зеленоТ зони для
навчання та вiдновлення учнiв ВишнiвськоТ ЗОШ Ns1



8. OpieHToBHa ва п Bcl складовi проекту та Тх opicHToBHa
Складовi завдання OpieHToBHa BapTicTb, грн
,Щемонтаж бетонного паркану*вивiз
будiвельного смiття, l30 MeTpiB

70 тис грн

Щемонтаж технiчноТ булiвлi(
ш.4м*д.7*в.2,5)+вивiз будiвельного
смiтгя

30 тис грн

паркан залiзний кований 2м * 1,5 м +
комплектуючi, 140 м

160 тис грн

Монтаж паркану залiзного кованого,
140м

35 тис грн

Зварна ciTKa бiля футбольного поля, 40 м
висота 4 м*к9цл9ктуючi

45 тис грн

Монтаж зварноТ сiтки та стовпiв 40 м 10 тис грн
Троryарна плитка та сумiшi на дорiжку
100 м*lм

45 тис грн

Укладка тротуарноТ плитки (пiд ключ) 23 тис грн
Лавочка з круглим столом*установка 20 тис грн
3 лавочки со спинкой+ yстановка 22 тис грн
РАЗоМ: 460тис грн

9. Список з пiдписами щонайменше 10 громадян Украiни, BiKoM вiд lб poKiB якi
зареесТрованi або проживaють на територii м. Вишневе, що пiдтверджу€ться офiцiйними
ДОкр{ентап{и (ловiдкою про мiсце роботи, навчання, служби чи iншими документап{и, що
пiдтверджують факт проживчlння в MicTi), та пiдтримують цей проект (oKpiM його aBTopiB),

Що Додаеться. Кожна додаткова cTopiHKa списку повинна мати TEtKy 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 пidкрес.пumu) ;

а) висловлюю свою згоду на ви ня моеi електронноi адреси
|.r,k2о зч}значених вище цiлей

Пiдпис особи, що дае згоду на використання cBoei електронноi адреси

б) не висловлюю згоди на використання моеi електронноi адреси для зазначених вище
цiлей.

Примiтка:

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

11. Iншi додатки (якщо необхiдно):

а) фотографiя/i, якi стосуються цього проекту,

б) мапа з зазначеним мiсцем реалiзацii проекту,

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



Фото територii ВишнiвськоТ школи NЬ1



При формуваннi кошторису користувались сайтами

https : //www. rabotniH. u а/рriсе/

https : //metaIlosetka.d р.ча/mопtаzh

https ://demontag.zp.ua/demontazh-zabora

https ://xn--80acq4ak.xn--i 1 amh/
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