
Бланк-заявка пропозиції ( проекту), ре ізація якої відбуватиметься за 

рахунок коштів Громадського бюджету (бюджету участі) в Смолінській 

об'єднаній територіальній громаді та список жителів, що зареєстровані 

або проживають на території населени пунктів Смолінської об'єднаної 

територіальної громади, які підтри ують цю пропозицію (проект) 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган) 3 

Примітка: всі пункти є обов 'яз1 овим,и для заповнення! 

І.Назва проекту : Ліквідація стихійного сміттєзв .лmца по вулиці Зарічна. 

2. Проект буде реалізовано на території С ,1олінської об'єднаної територіальної 
громади : смт Смоліне 

З. Адреса, назва установи/закладу, будинку, якого стосується проект (за 

необхідності): вул. Зарічна, вул. Прибережна, вул. Саркісяна та інші 

4. Опис проекту: 

Проблема: У звязку з відсутносnо сміттєвих баків по вулиці Зарічна і біля гаражних 
коперативів, в балці між вулицею Зарічна та Прибережна, неподалік річки Кіль тінь 

утворилося стихійне сміттєзвалище. В наслідок чого екологія селища Смоліне зазнає 
тяжкого впливу від життєдіяльності людини. 

Стихійні сміттєзвалища є одними із основних джерел забруднення навколишнього 

середовища та негативно впливають на людське здоров' я, адже вони, на відміну від 

полігнів, не є спеціально обладнаними, відтак продукти гниття і розпаду потрапляють до 

повітряного, і водного середовища. Пластик, побутова техніка та хімічні речовини під 

впливом сонця і дощу виділяють отруйний фільтрат. 

Темuература гниття подекуди настільки висока, що часто легко призводить до займання 
смітгя під час якого у повітря виділяються отруйні речовини - оксид нітрогену та сірка, 

які містяться, наприклад, у вихлопах авто, а також - особливо небезпечні - бензопірен та 

діоксини, що викликають рак! Загасити такий вогонь - вкрай важко. 

Неперероблене сміття, викинуте на полігоні, припустимо, батарейка або ртутна лампа 
здатна вступити в хімічну реакцію і нанести непоправної шкоди навколишньому 
середовищу. Це так само стосується і -всіляких розчинників, миючих засобів і навіть 

деревних виробів, які були оброблені фарбами або хімічними складовими. В процесі 

розкладання такі відходи отруюють флору та фауну. 

Продукти гниття і розпаду потрапляють не лише у річку Кіль тінь, а щей у rрунт та 

rрунтові води, які є джерелом водопостачання для багатьох мешканців Смолінської ОТГ. 



Крім того, несанкціоновані звалища сміття є се едовищем для розмноження комах та 

гризунів, які є збудниками та переносниками різних інфекційних захворювань . 

5. Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для жителів населених 

пунктів Смолінської об'єднаної територіальної громади у раз1 иоrо реалізацп 

(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин роботи 

об'єкту, мо:ж:ливої плати за користування, категорії жителів, які зможуть 

користуватись результатами реШІізації даного проекту): 

6. Обrрунтування необхідності реалізації проекту та очікувані результати (основна 

мета реШІізації проекту; проблема, яку виріuJ.ує проект; запропоновані рішення; 

пояснення, чому саме це завдання повинно бути реШІізоване і яким чином його реШІізація 

вплине на подШІьше життя жителів громади): 

Мета: Мета проекту полягає у ліквідації стихійно сміттєзвалища та поліпшення 

екологічного стану Смолінської ОТГ. 

Розв*язання проблеми: 

1. За допомогою підрядної організації та спеціальн ї техніки, з залученням комунальних 
служб та волонтерів прибрати стихійне смітrєзвадище 

2. Переконати Смолінську селищну раду встановити мусорні баки в спеціально 
відведених місцях для збору ТПВ. 
З . Розмістити агітаційні матеріали з закликом берегти довкілля та любити своє селище. 

Для коrо цей проект 
Реалізація цього проекту спрямована в першу ч ргу на мешканців Смолінської громади, 

адже всі ми хочемо питии чисту воду з криниці, дихати чистим повітрям та купатися у чисті 

і безпечні водоймі . 

Ключові показники оцінки результату проекту 
1.Ліквідація стихійного сміттєзвалища поліпшить екологічну ситуацію в басейні річки 

Кільтень. 

2.Реалізація цього проекту відразу дозволить виконувати санітарні норми по поводженню 

з побутовими відходами. 

7. Орієнтовна вартість проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість) . 

Примітка: До розрахунку орієнтовної вартості проекту обов 'язково необхідно 

додати цінові пропозиції на придбання товарів, довідки про вартість робіт (послуг), 

розрахунки або інші документи щодо обrрунтування вартості проекту. 

Складові завдання · Орієнтовна вартість, rрн. 
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РАЗОМ: 

8. Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які зареєстрували своє 
місце проживання або перебування у відпnвідності до Закону на території 

Смолінської об'єднаної територіальної громади, ають право голосу та підтримують 

цю пропозицію (проект) (окрім його авторів), щ додається. Кожна додаткова сторінка 

списку повmmа мати таку ж форму, за ВИНЯ"КОМ позначення наступної сторінки 

(необхідно додати оригінал списку у паперовій форлtі). 

9. Інші додатки (якщо стосується): 

а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту; 

б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту; 

в) інші додатки, суттєві для заявника проекту, які саме? 

10. Дата подання пропозиції (проекту) __________ _ 

При.мітка: 

Контактні дані авторів пропозицій (проектів), що вказуються на зворотній сторінці 

бланку-заявки, є недоступними для громадськості . 

З . Завдання: ліквідувати сміттєзвалище в межах виділеного бюджету. 10 тисяч гривень 


