
Бланк-заявка пропозиції (проекту), реа 1ізація якої відбуватиметься за 

рахунок коштів Громадського бюджету (бюджету участі) в Смолінсьн.:ій 

об'єднаній територіальній громаді та с 1 исок жителів, що зареєстровані 

або проживають на території населених пуюпів Смолінської об'єднаної 

територіальної громади, які підтрим~ ють цю пропозицію (проект) 

Ідентифікаційний номер проек 

(вписує уповнова:жений робочий орган) 

Примітка: всі пую,:тu є обов 'яжови.,111и для юповнення! 

1.Назва проекту (не більше 15 слів): 

Облаштування огорожі дитячого майданчику в сег і Березівка 

2. Проект буде реалізовано на території С юлінської об'єднаної територіальної 

громади (впишіть назву населеного пую .. :ту): 

село Березівка 

3. Адреса, назва установи/зан:ладу, будинку, якого стосуєтьси прое1п (за 

необхідності): 

село Березівка, перехрестя вулиць Ватутіна та Мічуріна. 

4. Опис проекту (при.міт,,:а: на що спрямовано проект, .wema, завдання та результати 

після реалізації): 

На території села Березівка знаходиться дитячий майданчик, який облаштовано 

гойдалками, ігровими спорудами та вуличними тренажерами. Даний майданчик 

розташований на перехресті вулиць, які є завантажен і рухом легковими та вантажними 

автомобілями. Зовсім поруч з майданчиком знаходиться ставок. На даному майданчику 

постійно збираються діти. З метою убезпечення вибігання дітей на дорогу та до ставка 

виникла потреба облаштування огорожі дитячого майданчика. 

5. Інформація стосовно доступності (результатів) прое1пу для жителів населених 

пуюпів Смолінської об'єднаної територіальної громади у раз1 иого реалізацн 

(npu.wim,.::a: інфор.иація щодо достутюсті мо:J1се стосуватися, наприклад, годин роботи 

об 'є,.:ту, .иоJ1сливої плати за f.:ористування, f.:атегорії Jtсителів, я,.:і З/v/O:Jtcym1) 

користуватись результата.uи реалізаціі' даного прое,..:ту): 

Проект є безкоштовним та загальнодоступним для всіх мешканців громади, з 

урахуванням принципів інклюзивності та доступності для осіб з інвалідністю, 

спрямований на покращення благоустрою села Бере:зівка, можність проведення 

соціальних, культурно-митецьких заходів , які враховуватимуть потреби різних статево

вікових та соціально-економічних груп населення. 



6. Обrрунтування необхідності реалізації про кту та очі,~увані результати (основна 

мета реалізації проекту; проблема, яку вщАиtує проект; запропоновані рішення; 

пояснення, чому саме це завдання повинтю бути {}еалізоване і ю.:им чином його реалізація 

вплине на подальше :J1сиття :J1сителів громади): ~творення умов для якісного відпочинку 

та проведення дозвілля у зеленій зон і села Березівка . 

Смолінська об'єднана територіальна громада є досить молодою, утворена у 2017 році 

відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» , до 

якої входить смт Смоліне, село Березівка та с по П'ятихатки. Смолінська ОТГ прагне 

створити всі необхідні умови для комфортного та безпечного відпочинку її жителів у 

зелених зонах згідно стратегії розвитку Смолінс1,кої ОТГ. Запроповане місце для втілення 

даного проекту є густонаселеним, але облаштованих зон для відпочинку там немає. Окрім 

того, що дана ділянка потребує облаштування, вона сама по собі вже є зеленою зоною, 

поряд розташовано дитячий майданчик. Територ і q є досить великою, але на ній відсутня 

огорожа території, на який постійно збираються діти, а зовсім поряд ставок та проходить 

автомобільна дорога. Мешканці цього мікрорай 1у не раз висловлювали своє бажання до 

комфортної прогулянки та відпочинку у цьому v1 ісці. Тому на думку мешканців цього 

району потрібно облаштувати огорожу дитячого айданчика у даному місці. 

Для вирішення цієї проблеми потрібно: 

1. Встановити якісну огорожу, яка матиме при абливий вигляд і убезпечить дітей від 

виходу на проїзну частину та до ставка. 

Це надасть можливість: 

Привести територію у охайний вигляд 

Зробити місце комфортним та безпечним для відпочинку ус іх верств населення 

Створити умови для проведення дозвілля та відпочинку для дітей , молоді та осіб з 

обмеженими можливостями 

Зробити мікрорайон більш комфортним для проживання та відпочинку 

Заохотити дітей та молодь до занять спортом та активного відпочинку на свіжому 

повітрі 

Покращити загальний вигляд села Берез івка 

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, грн. 

І .Секції огорожі та стовпчики до них в кількості 23 шт 9 999,25 

2. Роботи по встановленню огорожі Власними силами 

РАЗОМ: 9 999,25 



8. Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які зареєстрували своє 
місце проживання або перебування у ві1щовідності до Закону на території 
Смолінської об'єднаної територіальної громади, мають право голосу та підтримують 
цю пропозицію (проект) (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка 
списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки 
(1-1еобхід1-10 додати оригінал списку у паперовій формі). 

9. Інші додатки (якщо стосується): 

а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту; 

б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту; 

10. Дата подання пропозиції (проекту) 15.06.2020р . 

Примітка: 

Контактні дані авторш пропозицій (проектів) що вказуються на зворотній сторінці 
бланку-заявки, є недоступними для громадськост1 


