
Додаток 1

до Положення про Громадський бюджет
MicTa Вишневе

БЛАНК-ЗАЯВА
пр о Екту, рЕ АлIз АцIя якоi о Ьцвув"T*Ylз,:frп ifn" о*

'-ъ riiffi iЁ*одс ьк ог о вюджш ту м.виш нЕвЕ
в 2020 роцI

,Щата надходження до Робочоi групи

(заповнюеmьсяzоловою,секреmарелцабооdнttмЗуповноваэtсенчхчленiвРобочоtzрупu)

Включено до реестру поданих проектiв за Jф 4 l

(заповнюеmься2оловою,секреmаремабооdнчлчtЗуповноваженчхчленiвРобочоtерупu)

ПIП та пiдпис особи що рееструс: С ,R, а

(заповнюеmься zоловою, секреmарем або оOнuм з упо|

ВСIПУНКТИ€оБоВ'ЯЗКоВИМИДЛЯЗдПоВНЕННЯ!
i. iur"u проекту (не бiльuле 20 слiв): ^ !_л_ _лл6л лt,опдм

2. Напрямки проекту (необхidне пidкреслumч i посmавumu знак <х>):

о естетичне облашryвання MicTa - П

о булiвничтво спортивних та дитячих майданчикiв - П

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

о вуличне освiтлення - П

. розвиток вело - та бiговоi iнфраструктури - П

зljIо s д о J|o

бенiв Робочоi

назва усmановu/заклаdу, каdасmровuй номер земельноtо iнше 8
з. Мiсц" реалiзачii завдання (adpeca,

diлянкч яitцо вidолtо, mоrцо,):

й+Jйоо,оt,ооg,O0тz

4. Короткий опис проекту (не бiльurc 50 слiв )

реконструкцiя цептрального входу Влtшнiвського академiчного лiцею <<основа>> з

облашryванняNt пандуса та велопар*о*",Ii y:]::lo_"", - органiзацiя

безперешкодного доступу до примiщ:ппо "],j:lж::: 
iнваЛiДНiСТЮ ШЛЯХОМ

облаштування пандусу, реконструкuiя та модернiзацiя цеIIтрального входу (замirrа

покрrIття сходiв, aчйirrч ъсвiтлення, тощо), облашryванtIя велопарковкlI для зручностl

y,lHiB лiцею,

5. опис проекту (основна лiеmа проекпу; проблема, _на 
вuрiu,tенttя якоi, BiH спря,l,tовlllчLl;

запропонованi рiшення; поясненItя, чо,i',йч tle завdаtня повuнно буmu реалiзоване l якu]|4

чlлно]|| йоzо реа.пiзаtliя вплurtе на поdа,пьше Jlсummя lteu,жalttliB, опt,tс проекmу не повuнен



мiсmumч вказiвкч на суб,екm, якu_й Mo)tce буmч поm_е.":::у вuконавцелl проекmу, також

обов'язково зазначumч вidповidнiсmь сmрimеziчнt+м прiорumеmалl i цiлям розвumку Micma,

якulо проекm носumь капimальнuй хораimер, зазнача€mься л4ожлLlвiсmь кOрuсmування

р фу льm аm oru np о,: tr,y' о, о а; о, u, о,Ь б n u u *, u по mр е б aMu ) :

основна мета проекту: покращення умов доступу до примiщення лiцею для його учнlв

(в томУ числi, у,,"i"'i"uалiднiстю),"u npuui,"u*iв -"",*ом створення безпечнiшого та

безперешкоДногопросТорУшляхомр*о,,"'рУкцiiцентраЛьногоВхоДУВишнiвського
академiчноrо rriц"-J,,о"*rоuч" з облашryванням пандуса та велопарковки,

Реалiзацiя проекту створить ,r"оо*iдi^il*о*, on" безпеки та зручностi для бiльше нiж

ТrТJj*:;j*Ъ*lЖЖН:;Т"",**Хl,":r::::е,ннястворитьiнклюзивнийпростiр
(увiдповiдностiоо'"*о,бУлiвельнип"норм<Iнклюзивrriстьбулiвельiспорул>
Йiнрегiо*rрозвитку Украiни),

б.обгрУнryВаннябенефiцiарiвпроекту(основнiZрупulчtеutканцiв,якiзможуmь
ко рuс mув аmuся ре зу льm аm awu пр оу кm у )

створення *r"ооrйriу*оu" дr" о"rrr,"*, та зручностi.бiльше нiж 1700 учнiв лiцею,

100+його спiвробiтнiкiв е,чuоч*,*,"*й;-,у:в лiцеi наразi очно_навчасться 11дiтей з

iнвалйнiстю, додатково с дiти, i*r"алiднiстй, якi навчаIоться за iндивiдуальною

програмою.

7.IнформацiяЩоДоочiкУванихреЗУльтатiввразiреалiзачiiПроекТУ:

о створення безпечнiших умов перебування:lаJ::у1а1::l,:::Ю ДЛЯ Bcix ЙОГО УЧНiВ

о Створення iнклюзивного простору для учнiв з iнвалlднtстю

о Модернiзацiя булiвлi лiцею

складовi та 1х нтовна ва

icHToBHa

;TJrT:il"H G""""ffi;;;;Б no.or", навчаЕня, служби чи iншими документами, що

пiдтверлжують факт проживання в MicTi), та пiдтримую"" u.t проект (oKpiM його aBTopiB),

ЩоДоДаеться.КожнаДоДаТкоВасторiнкаспискУпоВиннаматиТакУжформУ,заВиняткоМ
позначення наступноi сторiнки (необхidно dоdаmч орuziнал спuску у паперовiй форлli),

10. KoHTaKTHi данi aBTopa/aBTopiB проекту, якi будуть загаjlьнодоступнi, у тому числi

дJUI aBTopiB iншиХ проектiв' мешканцiВ, предстаВникiВ ЗМI, З метоЮ обмiнУ думками,

iнформачiею, можливих узгоджень тоIцо (н ео бхidне пiDкре слumu) :

Роботlr з де\Iонтажу плитки -

бблашrу"ання зовнiшнього металевого

замiна освiтлення
на 12 мiсць



Пiдписособи,ЩодаезгоДУнаВикорисТаннясвоеiелектронноiаДреси

б) не висловлюю згоди на вItlористання Moei електронноi адреси для засrrачених вище

цlлеи.

Примiтка:

а) висловлюю свою згоду на використаЕня моеi електронноi адреси

nataliagulak3 7 8 @ gmail, соm для з азначених вище цiлей

Приклал облаштування пандусу:

ilтsчil.
i*},]':

п-

KoHTaKTHi данi aBTopiB проектiв (тiльки для спiвробiтникiв Вишневоirrлi"*оil111]:_.лл_,

зазначаються Ha ruoporrin сторiнчi бланку-заявки, яка с недоступною для громадськостl,

1i. Iншi додатки (якщо необхiдно):

а) фотографiя/i, якi стосуються цього проекту,

Вигляд входу зараз:

i{
ý
*-:]

т

!
ý

i

ý



Приклад велопарковки:

б) мапа з зазначеним мiсцем реалiзачii проекту,

в) iншi матерiали, сутгевi дJuI поданого проекту (*p"n,l::::::::.:.T:]:

| 1!.: ,:i.:;r.
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Щодаток 2
до Положення про громадський

бюджtет MicTa Вишневе

Iдентифiкацiйний
(вписус уповноважений Робоd

Картка аналiзу проектy

крЕконструкцшцЕнтр4лрF_g|6'ЁiОДvЪhЦНiЪёЬКОГО4ЦАДЕМIЧНОГОШЦЕЮ
коСНоВдп з оълдштуйд"нйЫi п"дiцусД тд вЕlI9пдркоВкИ),

реалiзаuiя якого вiдбуватиметься за рахунок коштlв

;;;;;"""ого бюдэкету м, Вишневе у 2020 poui

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

проекту (заповнюе уrrоu"оuажений Робочоi групи),

1.1. Форма проекту заповнена згцно з вимогами, немас необхiдностi запрошувати автора

проекту для отримання додатковоi i*о"р"""irlнеЪбхiлнч вiдповiдь пiдкреслити),

а) так

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

L./,. лt ,IUр 
\t19\r\J^rлfrJ D\AL\vy+^- ---- 

buy iнформаuiю (якr
а) заповнив Форму, надавши додаткt
i' r. ;;;й i;;;б;iд;i'вiдпо"iд" 1']1Iр::y:?, пункти?)

iнформачiю (чому?)б) не надав додаткову

а) так (назва виконавчо," :р:lIJ РrY.::::,'. "lT{:""|"1i*;i;;. ;;;;й;; ;
i] :li l:::::::::::::::;i#H ;"щ;;;.!-;;;;i",,t, J.,i,", *",1::, :::::,

та спорту

:]:i!::::::::.::i] ..........- ....;;;;:;;;;::::;;)...

(Щата)
вiдальноТ особи РобочоТ групи

1 .3. висновок щодо перелачr ЛU rryrl\' .в 
здiйснюють подальшу оuiнку проектУ).

яких вiдноситься реаrriзачiя проекту (фахiвui цих орган1]



Iдентифiкацiйний номер про.екту

вписус упоurоuu*.п"й Робо"

ВСIПУнкТи€оБоВ'яЗкоВиМиДЛяЗАпоВнЕнI1'I

(у вапаdtЕ, якlцо якесь з пumань не сmосуеmься проекmу, необхidно впuсаmu кне

СmОСУеmЬСЯ>)| 
реалiзаuii (заповнюс

РоздiлII.АналiзпроектУнапреДмеТМожJIиВостiабонеможJIиВосТlиого
прачiвник ur*onuuio.o ор.uпуЪМР, до повIIоважень якого вiдноситься реалiзаuiя проекту).

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

предмет можливостi/неможливостi Иого реалiзацii (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити:

а) так
O=j-"i 1,rоrу? зазначити чiткi причини)

було доповнено автором проекту

2,З. Запропонований проект стосусться повноважень ВМР (необхiлну вiдповiдь пiлкреслити):

а) так

0 -! (зазначити чiткi причини) . __ л----: Iл--л_л /a_cTnrlllr'..brcni пайонноi державноi
заклад знаходиться у пцпорядкуваннi Кисво-святошинськоi районноi держав

адпrilliстрацii. . . . . . . . .

2.4. Запропоноuurrrи rrроект вiдповiдас чинному законодавству та нормативно правовим актам,

у т.ч. рiшенням ""поrrйrого 
KoMiTeTy та ВМР, ,o*p"цau, Генеральному плану MicTa Вишневе

("**о це по"'яза"о з пропонованим проектом)

а) так
Ф Hi (зазначити чiткi причини)

2.5. Запропонований проект вiдповiдае прiоритетам

пiдкреслити):
а) так
q 

"i 1.u."ачити чiткi причини)

i цiлям розвитку MicTa (необхiдну вiдповiдь

2. 6.Територiя/земельна
проекту (необхiдну

дiпянка/об'ект на якiй
вiдповiдь пiдкреслити);

вiдбуватиметься реа-lriзачiя запропонованого

lза



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

можливо здiйснювати реаrriqачiю вiдповiдного проеКТУ За РаХУНОК КОШТiВ МiСЬКОГО бЮДЖеТУ

"i.ru 
Вишневе (обrрунтуванiя)

в) не стосусться.

2.7.РеалiзацiязапропоноВаногоПроектУвiдбУватимеТьсяпроТягоМодноГобюДжетноГорокУ
спрямоваНu 

"u 
*irц."ий результu, tп*О*iдну вiдповiдь пiдкреслити):

а) так
ЙГ(.*пачити чiткi причини)

а ви

бР .uу"u*еннями (необхiлно внести

2.8. Кошторис
пiдкреслити):

проекту, поданий автором проекту для його реа;riзаuii (необхiдну вiдповiдь

ffiыд"i зауваження за пропонованою нижче формою)

заiальна сума проекту, гtропонована автором, Йладае 99000,00 гривень,

зауваженнями виконавчого органу, складас
загальна сума проекту, вiдкоригована зпдно з

БЪЪЬ,б0 .рru.rЪ (заповнюеться за потреби)

Обrрунтування внесених змiн:

'- ;;; il 
" 
;; ;;;;"rу t".Ь О* iдну в iдпо в iдь п iдкр е с лити) :

а) так
б) Hitr Висновок стосовно технiчних можливостеи

(необхiлну вiдповiдь пiдкреслити) :

а) позитивний 
rини)б) негативний (зазначити чrткl прич

]"ll;J^Нil:}#Т'"1ъ""-Нffi ;;;;J;;;;;,iв(нЁобхiлнувiдповiдьпiдкреслити):

i"'j;Ji#J"Ъffi ;iЪ#;Ё;;;номii 1нЁо бхiлнч вiдпо вiдь пiдкреслити) :

а) позrrтlлвншl"r

Оl негативний (чому?)

реаrriзаuii запропонованого проекту

Змiни, внесен1

виконавчимпонованi авто



2.|з. висновки i погодження/узгодження з iншими виконавчими органами вмр, до

компетенцii якиХ входитЬ проект, стосовно можливостi реа_пiзаuiТ проекту (наприклад,

погодження з виконавчими органами ВМР iнфраструктури MicTa, мiстобудування та земельних

pecypciB та iH.), ситуачii та умов, в якиХ р.ЙЪuчi" проекту може суперечити/перешкоджати

реалiзаuii iнших проектiв .-чб9 ;;;; iнвестицiй, якi стосуються цiсi земельноi

дiлянки/територiТ або об' екту/будiвлi

а) позитивно* 
няIIIJти можливi чс реалiзаuii проекту)

оi ,еиrршrьно (зазначити можливi ускладнення пlд час ]

в) негативно(зазначити чiткi причини вiдмови)

витрати на утримання, поточний ремонт i т,д,)

а) так (якi у рiчному вимiрi?)

витрати в майбутньому (наприклад,

б) Hi

роздiл IIL рекомендацii щодо внесення проекту, запропонованого до фiнансування за рахунок

коштiв громадського (партиципurорrrо.Ь1 бюджету пt B"T::i:1-,."'-I"o'ni* проектiв для

голосування (в т.ч. опис переДУМов, якi можуть зашкодити реалiзаuii пропозицii (проекту) та

iншi зауваження, що е важливими для реалiзацii запропонованого проекту)

а) позитивнi
б) негативнi
Обгрупrуuання/зауваження :

1
'ссео/ о{

(дата) (пIБ ьноi особи)
2z--z ,,е/а Р,d


