
Щодаток l

до Положення про Громадський бюджет
MicTa Вишневе

БЛАНК_ЗАЯВА
проЕкТу, рЕАЛIзАцlя якого вцБувАтимЕться зА ржунок

КОШТIВ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ М.ВИШНЕВЕ
в 2020 роцI

,Щата надходження до Робочоi групи

(заповнюеmься zоловою, секреmарем або odHtlM з уповноваженчх членiв Робочоi zрупu)

Включено до реестру поданих проектiв за ]ф ].Ь

(заповнюеmься ?оловою, секреmарелl або оdнчм з уповноваэюенtм членiв Робочоt'

ПIП та пiдпис особи що рееструе: q j

(заповнюеmься 2оловою, секреmарем або oOn* ux членiв РобочоI

BCI ПУНКТИ € ОБОВ,ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗЛПОВНЕННЯ!
1. Назва проекту (не бiльutе 20 слiв).
Активна перерва у школi ЛЬ1

з { с .S Z о L о

о 5 о 6 2 о 2. о

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

. естетичне облашryвання MicTa - П
о будiвництво спортивних та дитячих майданчикiв - П
о облаштування зон вiдпочинку (у т.ч.зi створенням точок достуггу до мережi IHTepHeT) - П
. вуличне освiтлення - П

. розвиток вело - та бiговоТ iнфраструктури - П
оiнше-Р
3, Мiсце реалiзацii завдання (аdреса, нсRва усmановtл/замаdу, каdасmровuй номер земельноl'
diлянкu якtцо BidoMo, mощо.): Вишнiвська ЗоШ }lbl, в Вишневе, вул.Оiвiти, 9.

4. Короткий опис проекту (не бiльше 50 слiв )
!iти молодшого шкiльного Biky мають потребу у рухомих iграх, що мае бути реалiзовано в
рамкаХ нуш, В даномУ проектi пропонуеться за допомогою налiпок-реryляторiв органiзувати
рухливi зони в коридорах Вишнiвськiй зоШ Nsl, що дасть змогу дiтям 

"Ъ 
бi.uш no

коридорах, а бiльш контрольовано та безпечно забезпечувати потребу у pyci.
5. опис проекту (основна Jйеmа проекmу; проблема, на BupiuleHri r*oi 

"ti 
спряпtованuй;

запропонованi рiulення; пояснення, чому ссt]чrе це завdання пов1,1нно буmu реалiзоване i якuм
чuном йоzо реалiзацiя вплuне на поdальше жummя меuлканцiв. опuс npoi**y не повuнен
мiсmumu вказiвкu на суб'скm, якuй може буmu поmенцiйнuм вuконавцем проекmу. Такоэtс



обов'язково заlначumu вidповidнiсmь сmраmеziчнut-l прiорumеmам i цiлям розвumlу ллiсmа,
якtцо проекm носumь капimмьнuй харакmер, зазначаеmься моuслuвiсmь корuслпування

резульпаmамu проекmу особамu з особлuмлru поmребалru ):
облаштований згiдно з вимогами новот укратнськоi школи (нуш) шкiльний простiр, стас не
просl]о навчальним, а перетворюеться на зручний,га цiкавий учrлiвський просriр, у якому
дiтям буде приемно перебувати. I однiсю з найважливiших навчальних зон е iгрова. Через гру
можна IIавчитисЯ багатО чому }IoBoMy! KpiM того, pyxoBi iгри дуже вахсливiдля розвитку
психiки. пiдвищують загальний тонус, активiзують захиснi сили органiзму. Щоб вчитися було
цiкаво та корисно. потрiбно забезпечити належне офоршtлення та наповнення цiсТ зони. З цiсю
МеТОЮ ПЛаНУеТЬСЯ СТВОРеННЯ КОмфортни)( умов для дiтеЙ - зон вiдпочинкуl куди вони t\{ожуть
вийти пiсля уроку, iгровий простiр. Де дiти змохtуть лiд час перерв цiкаво погратIr та
неформально поспiлкуватися. Втiлити в життя TaKi iгровi зони можливо за допо]иогою
спецiальних налiпок на пiдлогу та стiни, якi окреслюють поле гри та правила. Подiбна
практика викорис,гання налiпок у коридорах, кJIасах та рекреацiйнtлх кабiне,гах ;IJIя створен}{я
iгрових площадок широко використоВуеться у cBiTi. а iз запровадження в YKpaTHi новоТ
ykpaiHcbkoi школи стала все частiше використовуватись i у rlас, як найдешевший спосiб
якiсного i швидкого переоформлення шкiльного простору.
за допомогою спецiальних налiпок плануеться створити кiлька iгрових площадок: дзеркало
(Схожа на TBicTep ца, що розвивае емоцiйний зв'язок мiж дiтьми та навички комунiкацii),
дорiжка перешкод (дорiжка з рiзними рухами - стрибки, присiдання та iH.) та рiзнi види
класикiв,
втiлення в життя запропонованого проекту дасть змоry бiльш якiсно органiзувати навчальний
процес та зменшити навантаження на опорно-руховий апарат та психоемоцiйний стан дiтей
Вишнiвськоi ЗоШ Nsl.

б. Обrрунryвання бенефiцiарiв проекry (ocHoBHi Zрупu меtаканцiв, якi змоlсуmь
корuс mув аmuся ре зульmаmаJчtu про е кmу)
Учнi ВишнiвськоТ ЗоШ J'{b1

7. Iнформацiя щодо очiкуваних результатiв в разi реалiзацiТ проекту:
Результатом реалiзацiТ проекту с закупiвля спецiальних налiпок для створення iгрових зон в
примiщеннi ВишнiвськоТ ЗОШ М1 та пiдвищенtlя якостi навчання та вiдпочинку iT учнiв.

8. OpieHToBHa BapTicTb (кошторис) проекry (Bci складовi проекту та ix opicHToBHa BapTicTb)



Складовi завдання OpieHToBHa BapTicTb. грн
Налiпки на пiдлогу фiгурнi 1000х500 мм 1833 грн
Налiпки на пiдлогу фiгурнi 500х500 мм 3330 грн
Налiпки на пiдлогу фiгурнi 200х 150 мм 14798 грн
РАЗоМ: 1996l грн

OpieHToBHa BapTicTb складових проекту розрахована вiдповiдно до актуiIльних цiн
сайтi виробника налiпок (полiграфiя):
https://www,printma rket. ualkataloя-produkcii/na kleika-na-pol/

9. Список з пhписами щонайменше 10 громадян Украiни, BiKoM вiд 16 poKiB якi
заре€строванi або проживають на територiТ м. Вишневе, що пiдтверджуеться офiцiйними
ДокУI!{ентЕlп{и (довiдкою про мiсце роботи, навчання, служби чи iншими документап{и, що
пiдтверлжують 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 орuziнал спuску у паперовiй формi).

10. KoHTaKTHi данi aBTopa/aBTopiB проекry, якi будуть загальнодоступнi, у тому числi
дJuI aBTopiB iнших проектiв, мешканцiв, представникiв ЗМI, з метою обмiну думкаN,Iи,
iнформацiею, можливих узгоджень тощо (необхidне пidкреслumu) :

а) висловлюю свою згоду на ви я м о сi ел е ктр о н н оI адр е с и 0g.dц4_k-аЙrдщiц]ýQ{]1
ec,t--@ для зазначених вище цiлей

Пiдпис особи, що да€ згоду на використання своеi електронноi адреси

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

Примiтка:

KoHTaKTHi данi aBTopiB проектiв (тiльки для спiвробiтникiв Вишневоi MicbKoi ради),
зазначаються на зворотнiЙ сторiнцi бланку-змвки, яка с недоступною для громадськостi.

1 1. Iншi додатки (якщо необхiдно);

а) фотографiя/i, якi стосуються цього проекту,



б) мапа з зазначеним мiсцем реа_гriзацii проекту,

в) iншi матерiали, cyTTeBi дJIя поданого проекту (креслення, схеми тощо)
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Щодаток 2
до Положення про громадський
бюджет MicTa Вишневе

Кl_ртца аналiзу проекту
кАКТИВНА ПЕРЕРВА )rШкоЛI м1),

реалiзацiя якого вiдбуватиметься за рахунок коштiв
громадського бюдясеry м. Вишневе у 2020 роцi

РоздiЛ L ПопереДня оцiнка проектУ з точки зору правильностi i повноти заповнення формипроекту (заповнюс уповноважений Робочоi групиj.

1,1, Форма проекту заповнена згiдно з вимогами, немае необхiдностi запрошувати автора
проекту для отримання додатковоi iнформацii (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити).а) так

б) Hi (якi недолiки? яких даних недостатньо2/

::r;

Iдентифiкацiйний номер проекту
(вписуе уповноважений Робочоi групи згiдно з реестром)

б) не надав додаткову iнформацiю (чому?)

вiдповiдальнот особи Робочот групи

____--ъ

/"--'==>,



уповноважений Робочоi групи згiдно з

BCI пункти € оБов,язковими длязАповнЕннrI
(у вuпаDку, якlцо якесь 3 пumань не сmосу€mься проекmу, необхidно впuсаmч кне

сmосуеmься>)!
Роздiл IL Аналiз проекту на предмет можливостi або неможливостi його решiзацii (заповнюепрацiвник виконавчого органу вмр, до повноважень якого вiдноситься реалiзацiя проекту).
2.1. Бланк-заrIва проекту мiстить всю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу проекту напредмет можливостi/неможливостi його реа_пiзацii.(необхiдну вiдповiдь пiдкреслити:а) так
б) Hi (чому? з€вначити чiткi причини)

;;;;;r-;;;;t Ь;;;il,'bi;; ;;;;;;;;;l'непбviп.tl рi.-лоi -, -:-,,_лл'*--__-r_' автором проекту(необхiдну вiдповiдь rlд*р..iЙrrl j

а) так (зазначити, япу самё iнформацiю надано додатково)

б) Hi (чому? зазначити чiткi причини)
У цьому немас потреби..........

2.З. Запропонований проект стосуеться
а) так

повноважень Вмр (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити):

б) Hi (зазначити чiткi причини)
Заклад знаходиться у пiдпорядкуваннi Кисво-Святошинськоi районноТ державноТадмiнiстрацiТ... .

'; З;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;:тчl,r.";;;;;;;;;;;;;й;;;;;;;;р;;;;;,;;;;;,
у т,ч, рiшенням виконавчого KoMiTeTy та ВМР, .oop.*u, Генеральному 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 розвиткупiдкреслити):
а) так
б) Hi (зазначити чiткi причини)

MicTa (необхiдну вiдповiдь

запропонованого



б) ця територiя/земельна дiлянка/об'ект не належить до перелiкуможливо здiйснювати реа-пiзацiю вiдповiдного npo.ory за рахунокMicTa Вишневе (обгрунтування)

територiй /об'ект, на яких
коштiв мiського бюджету

в) не стосуеться.

2.7. Реалiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом одногоспрямована на кiнцевий результат (необхiдну вiдповiд" пiдпр..пr;J;'а) так
б) Hi (зазначити чiткi причини)

бюджетного року i

2.8. Кошторис проекту,
пiдкреслити):

поданий автором проекту для його реалiзацii (необхiдну вiдповiдь

х
б) з зауваженнями (необхiдно внести вiдпЙднi зауваження за пропонованою нижче формою)

Загальна сума проЪкту, пропонована
Загальна сума проек,у, 

"Цпорrгована згiдно a .uу"u*aпнями виконавчого органу, склада€199б1,00 гривень (заповнюеться за потреби)
Обгрунтування внесених змiн:

понованi авто
Змiни, BHeceHi

виконавчим органом

2,9, IcHye необхiднiсть розробки проектно-коштори.;;; ;;;й;;;;;iiкоштiв мiського бюджетУ (неЬбхiдну вiдповiд" 
"й*рЪ.l"r"l,а) так

проекту за рахунок

ФHi

?;l3a-i"X}*"""fiTilTr"..#i;':"- можливостей реалiзацii запропонованого проекту
а) позитивний
б) негативний (зазначити чiткi причини)

LlJ\Jgttry в кОН

;i-н"J1"""#""#мог 
щодо eKoHoMii бюджетних коштiв (необхiдну 

"iдпоuЙi пiдпр..п"r"),
б) негативний (зазначити KoHKpeTHi причини)

контекстi.uпопооui.iiж;:тJi;ъЖfi ,irffi -ffi ,iН];"}if"а) позитивний

запропонованого завдання в
пiдкреслити) :

б) негативний (чому?)



2,1з, Висновки i погодження/узгодження з iншими виконавчими органами вмр, докомпетенцii яких входить проект, стосовно можливостi реа_пiзацii проекту (наприклад,
пOгOдження з викOнавчими органами ВМР iнфраструктури MicTa, мiстобудування та земельнихpecypciB та iH,), ситуацiI та умов, в якиХ р.*i.uцi" проекту може суперечити/перешкоджати
РеаЛiЗаЦii iНШИХ ПРОеКТiВ абО мiських iнвестицiй, якi .rо.уоr"." цiеi земельноiдiлянки/територii або об'екту/будiвлi

а) позитивно
б) нейтраrrьно (зазначити можливi ускладнення пiд час реалiзацii проекту)

в) негативно (зазначити чiткi причини вiдмови)

2.|4, Чи реалiзацiя запропонованого проекту перелбача€ витрати
витрати на утримання, поточний ремонт i т.д.)
а) так (якi у рiчному вимiрi?)

в майбутньому (наприклад,

б) Hi

роздiл III. Рекомендацii щодо внесення проекту, запропонованого ло фiнансування за рахуноккоштiв громадського (партиципurорrrо.о; бюлжету м. Вишневе, в перелiк проектiв дляголосування (в т,ч, опис передумов, якi можуть зашкодити реалiзацii пропозицii (проекту) таiншi зауваження, що е важливими лля реа;liзuцii.u.rропонованого проекту)
а) позитивнi
б) негативнi
Обгрунтування/зауваження :

y.ar, >/,
(лата) (пiдпис) вiдповiдально-ЪБбф


