
Щодаток 1

до Положення про Громадський бюджет
MicTa Вишневе

БЛАНК_ЗАЯВА
ПРОЕКТУ, РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО ВЦБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РДХУНОК

КОШТIВ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ВИШНЕВЕ
в 20igроцl

,Щата надходження до РобочоТ групи

(заповнюеmься 2оловою, секреmарел,l або odHuM з уповноваJюенtм членiв Робочоi zрупu)

Включено до реестру поданих проектiв за JrГs З

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

ПIП та пiдпис особи що ресструе:
(заповнюеmься zоловою, секреmарем або odHtлnl з

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

Вiдеоспостереження для дитячого садочку кОрлятко>

2. Напрямки проекry @еобхidне пidкреслumu i посmавumu знак кх>):

. естетичне облашryвання MicTa - П

о будiвничтво спортивних та дитячих майданчикiв - П

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

. вуличне освiтлення - П

. розвиток вело - та бiговоТ iнфраструктури - П

оiнше-Х

з. Мiсце реалiзацii завданпя (аdреса, назва усmановu/заtашdу, каdасmровuй номер земельноt

diлянкu яlацо BidoMo, поulо.):

Щошкiльний навча-тlьний заклад(ясла - садок) комбiновztного типу (OpJuITKo> ВишневоТ

MicbKoi ради.

Адреса: вул. Святошинська 35, Вишневе

4. Короткий опис проекту (не бiльше 50 слiв )

ВстановлеНня камеР вiдеоспостереженЕя у ДнЗ <<Орлятко>>
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5. опис проекту (основна меmа проекmу; проблема, на вuрiuлення якоi' BiH спряuованuй,,

запрOпонованi рiuлення,, пояснення, чому саме це завdання повttнно буmu реалiзоване i якuм

чuнолп йоzо реuliзацiя вплuне на поDальuле жummя меulканцiв, опuс проекmу не повuнен

ллiсmumч вказiвкu на суб'екm, якuй може буmu поmенцiйнtпrl вuконавцем проекmу. Також
обов'жково зазначumu BidпoBidHicmb сmраmеziчнutуt прiорumеmа*t i цiлям розвumку Micma.

якtцо проекm носumь капimальнuй харакmер, зазначаеmься ]l4ожлuвiсmь корuсmування

резульmаmа]уlu проекmу особамu з особлuвttмu поmребамu ):

Мета проекry:Сприяння покращенню спостереження за дiтьми та майном,ЩНЗ <Орлятко>,

задля lx безпеки та цiлiсностi шляхом встановлення камер вiдеоспостереження.

Дуже часто ми говоримо собi: <<Безпека дiтей понад усе>>. Але чи так же ретельно ми дбаемо

про iхню безпеку, свою власну безпеку, та безпеку майна, яке придбане за нашi кошти

(податки)?
задумайтесь: можливо, поки не пiзно, прийшла пора взяти ситуацlю пlд контроль l

встановити систему вiдеоспостереження! Ще сьогоднi найефективнiший технiчний засiб

забезпечення безпеки, що дозволяс оперативно зафiксувати факт скосння того чи iншого

протиправного дiяння, а так само дае можливiсть контролювати якiсть роботи спiвробiтникiв,

загальну ситуацiю на об'ектi.
саме вiдеоспостереження дозволяе вчасно виявити, попередити або припинити
правопорушення.
Буль-якиИ нерозкритий злочин на територiТ садочку, залишить слiд у пам'ятi дiтей. Ще може

спонукати до неправомiрних дiй у майбутньому, так як вони за цим побачать -
безнаказаннiсть. Що е неприпустимим при формуваннi свiдомостi пiдростаючого поколiння.

саме вiдеоспостереження дозволяе отримати засоби фiксачiт, якi в сулi розглядатимуться як

доказ скосного.

б. Обrрунryвання бенефiчiарiв проекту (ocHoBHi 2рупu меulканцiв, якi зможуmь
корuсmуваmuся ре зульmаmаJrtu про е кmу )

результатом даного проекry зможуть корисryватись батьки дiтей, якi вiдвiдують цей закJIад

(або будуть вiдвiдувати у майбугньому, так як щорiчно оновлюсться склад садочку), та

робочий колектив садочку.

7. Iнформацiя щодо очiкуваних результатiв в разi реалiзацii проекту:

результатом проекту е безпека дiтей, та спостереження за цiлiснiстю майна.

8. OnicHToBHa BapTicTb (кошторис) проекту (Bcl складовl та lx opleHToBНa ва

Складовi завдання OpieHToBHa BapTicTb, грн

ВИеокамера Dahua DH-HAC-HDW1400TLP-A (2.8 мм) (кiлькiсть 7

шт)
8694,00

Жорсткий диск бТб WD6OPURX (кiлькiсть 1 шт) 6540,00
Вiдеореестратор Dahua DH|-XVR4108C-X1 (кiлькiсть 1 шт) 2з04,00
Монтажна коробка Dahua Technology (кiлькiсть 7 шт) l932,00
FТР cat 5Е 305M='l бrг (0,5'l мм) (кiлькiсть 610 м)

,7246,80

пасrавнi приймально-передавачi SVS-AHD4003 (кiлькiсть 7 шт) l 134,00

Коннектор живлення (кiлькiсть 7 шт) 67,20
Блок живлення 12l 5Д (кiлькiсть 2 шт) l008.00
MoHiTop 24" (кiлькiсть ,l шт) 5268.00

Кронштейн для монитора 24 (кiлькiсть 1 шт) 768,00
Монтажний набiр (кiлькiсть 5 шт) 2520,00

Монтаж та пусконаладка (послуга) 206 l 5,1 0

Непередбачуванi витрати та iнфляцiя 5809,70

РАЗоМ: б390б,80

lx



9. СписоК з пiдписами щонайменше 10 громадян Украilни, BiKoM вiд lб poKiB якi

заресстрOВанi абО прOживаЮть на теритOрii м. ВишнсВ0, Щ0 пiдтвердлtусться офiцiйними

документами (ловiлкою про мiсце роботи, навчання, служби чи iншими докуt\{ентulп,{и, що

пiдтверджують факт проживання в MicTi), та пiдтримують цей проект (oKpiM його aBTopiB),

що дода€ться. Кожна додаткова cTopiHKa списку повинна мати таку ж форму, за винятком

позначенНя наступнОi сторiнки (необхidно dоdаmu орuziнал спuску у паперовiй форl,,li).

l0, KoHTaKTHi данi aBTopa/aBTopiB проекту, якi булуть зzгальнодоступнi, у тому числi

для aBTopiB iншиХ проектiв' мешканцiВ, предстаВникiВ ЗМI, З метоЮ обмiнУ Думкtlми,

iнформачiсю, можливих узгоджень тощо (необхidне пidкреслumu) :

а) висловлюю свою згоду на використання моет електронноi адреси Natasa_kcФ.ukr.net для

зазначених вище цiлей

пiдпис особи, що дае згоду на використання своеi електронноi адреси r * 
ф

б) не висловлюю згоди на використ.lння мост електронноi адреси для зазначених вище

цiлей.

Примiтка:

KoHTaKTHi данi aBTopiB проектiв (тiльки для спiвробiтникiв Вишневоi MicbKoT ради),

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

l l. Iншi додатки (якщо необхiдно):

а) фотографiя/i, якi стосуються цього проекту,

б) мапа з зzLзначеним мiсцем реа;liзачii проекту,

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



Додаток 2
до Положення про громадський
бюдtкет MicTa Вишневе

Iдентифiкацiйний номер проекту 3

(вписуе уповноважений Робочоi групи згiдно з ресстром)

Картка аналiзу проекту
(ВIДЕО СПОСТЕРЕЖЕННrI ДЛЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКУ кОРЛЯТКО>,

реалiзацiя якого вiдбуватиметься за рахунок коштiв
громадського бюджеry м. Вишневе у 2020 рочi

Роздiл I. Поперелня оцiнка проекту з точки зору правильностi i повноти заповЕення форми
проекту (заповнюе уповноважений Робочоi групи).

1 .1. Форма проекту заповнена згiдно з вимогами, немас необхiдностi запрошувати автора
проекту для отримання додатковоТ iнформацiI (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити).
а) так

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

|.2. Автор (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити)
а) заповнив Форму, надавши додаткову iнформацiю (якi пункти?)

.<]
б) не надав додаткову iнформацiю (чому?)

б) Hi (обгрунтування) -

"';-2,

)
_Л. I 5:{'iдповiдальноТ особи РобочоТ групи

...:;:>......

-



Iдентlrфiкацil:illrrl"л IIoNIep п роекту J

(вписуе уповноважений Робочоi групи згiдно з ресстром)

BCI ПУНКТИ € ОБОВ,ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ

(у вuпаdку, яклцо якесь з паmань не сmосуеmься проекmу, необхiDно впuсаmu кне
сmосуеmьсялl)!

Роздiл II. Аналiз проекту на предмет можливостi або неможливостi його реалiзачii (заповнюе
працiвник виконавчого органу ВМР, до повноважень якого вiдноситься реалiзацiя проекту).

2.1. Бланк-заjIва проекту мiстить всю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу проекту на
предмет можливостi/неможливостi його реа.пiзацii (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити:
а) так
б) Hi (чому? зазначити чiткi причини)

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

2.З. Запропонований проект стосуеться повноважень ВМР (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити):
а) так
б) Hi (зазначити чiткi причини)

2.4. Запропонований проект вiдповiдае чинному законодавству та нормативно правовим актам,

у т.ч. рiшенням виконавчого KoMiTeTy та ВМР, зокрема, Генеральному плану MicTa Вишневе
(якщо це пов'язано з пропонованим проектом)
а) так
б) Hi (зазначити чiткi причини)

2.5. Запропонований проект вiдповiдае прiоритетаrrл i цiлям розвитку MicTa (необхiдну вiдповiдь
пiдкреслити):
а) так
б) Hi (зазначити чiткi причини)

2.6.Територiя/земельна дiлянка/об'скт на якiй вiдбуватиметься реалiзацiя запропонованого
проекту (необхiдrlу вiдповiдь пiдкреслити);

а) це теDIлтоtliя/зеплельна дiлянка/об'скт. rla якiй можливо здiйснювати Dеалiзацiю
вiдповiдного пrrоектy за rrахyнок коштiв мiського бюджетy MicTa Вишневе;



б) ця територiя/земельна дiлянка/об'ект не належить до перелiку територiй /об'скт, на яких
можливо здiйснювати реа;liзацiю вiдповiдного проекту за рахунок коштiв мiського бюджету
MicTa Вишневе (обrрунтування)

в) не стосуеться.

2.7. Реалiзацiя 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 реа;riзачiТ (необхiдну вiдповiдь
пiдкреслити):
а) пDиймасться без додаткових заyваженьi
б) з зауваженнями (необхiдно внести вiдповiднi зауваження за пропонованою нижче формою)

Складовt проекту Витрати за кошторисом

Jапропонованi автором
Змiни, BHeceHi

виконавчим органом
1

Загальна сума проекту, пропонована автором, складас б3906180 гривень.
Загальна сума проекту, вiдкоригована згiдно з зауваженнями виконавчого органу, складас
б3906,80 гривень (заповнюсться за потреби)
Обrрунтування внесених змiн:

2,9. IcHye необхiднiсть розробки проектно-кошторисноi докумеIIтацii проекту за рахунок
коштiв мiського бюджету (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити):
а) так
б) Hi
2.|0. Висновок стосовно технiчних можливостей реалiзачii запропонованого проекту
(необхiдну вiдповiдь пiдкреслити) :

а) позитивний
б) негативний (зазначити чiткi причини)

2,|L Висновок стосовно доцiльностi реалiзачii запропонованого проекту в KoHTeKcTi
законодавчих вимог щодо eKoHoMiT 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.|З. Висновки i погодження/узгодження з iншими виконавчими органами ВМР, до
компетенцii яких входить проект, стосовно можливостi реалiзацiТ проекту (наприклад,
погодження з виконавчими 0рганами BIvlP iнфраструктури MicTa, мiстобудування та земельних
pecypciB та iH.), ситуачii та умов, в яких реалiзачiя проекту може суперечити/перешкоджати
реалiзацii iнших проектiв або мiських iнвестицiй, якi стосуються цiеТ земельноi
дiлянки/територii або об'скту/будiвлi

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

в) негативно (зазначити чiткi причини вiдмови)

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

б) Hi

Роздiл III. РекомендацiТ щодо внесення проекту, запропонованого до фiнансування за рахунок
коштiв громадського (партиципаторного) бюджету м. Вишневе, в перелiк проектiв для
голосування (в т.ч. опис передумов, якi можуть зашкодити реа-шiзацii пропозицii (проекту) та
iншi зауваження, що с важливими для реалiзацii запропонованого проекту)
а) позитивнi
б) негативнi
Обгрунтування/зауваження :

Й"**'**' /,d/)J,рr
(дата)


