
Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 

рахунок коштів Громадського бюджету (бюджету участі) в Смолінській 

об'єднаній територіальній громаді та список жителів, що зареєстровані 

або проживають на території населених унктів Смолінської об'єднаної 

територіальної громади, які підтриму ть цю пропозицію (проект) 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган) 

Примітка: всі пункти є обов 'язковu.ми для заповнення.І 

І.Назва проекту: «Реалізація базових людських I отреб без приниження» 

2. Проект буде реалізовано на території См лінської об'єднаної територіальної 
громади (впишіть назву населеного пункту): смт Смоліне 

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

необхідності): Дитячий майданчик біля будинку №7а по вул.Казакова 

4. Опис проекту (прu.мітка: на шо спрямовано проект, мета. завдання та результати 
після реШlізацйJ: 

Проблема: 

Діти та батьки які відвідують дитячий майданчик , роледром або спортивні тренажери, 
біля 7-а будинку,не мають можливості реалізувати базові людські потреби, відвідувати 
вбиральню. Ця проблема - варварський та принизливий прояв селищної сучасності. 
Найпринизливіше те, що що туалетом не можуть скористатись діти, підлітки, та вагітні 

жінки, які відвідують дитячий майданчик або роледром з дітками. 

Діти змушені справляти свої потреби в щонайблищих кущах. 

Щоденне скупчення дітей та їх батьків на розважальному дитячому майданчику, 

роледромі або майданчику з спортивними вуличними тренажерами потребує реалізації 
цього проекту. 

Присутність біо -туалету, конче необхідна. 

Мета: 

Для комфортного перебування на дитячому майданчику роледромі або майданчику з 
спортивними вуличними тренажерами дітей дошкільного віку та їх батьків, шдлпюв 

Смолінської громади.Встановлення біо-туалету вважаю необхідністю. 

Завдання: Встановити біо-туалет біля майданчиків для дітей та молоді. 

5. Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для жителів населених 
пунктів Смолінської об'єднаної територіальної громади у раз1 ного реалізацн 

(при.мітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин роботи 

об'єкту, мо:ж.лuвої плати за користування, категорП жителів, які зможуть 



користуватись результатами реалізації даного про( кту): Всі жителі Смолінськ 

зможуть користуватися туалетом безкоштовно і в mо~ий час. В результаті чого д 

нашого селиша залишатиметься чистим, а населення :=.. :~;оровим і задоволеним. 

ої отг 

овюлля 

сновна 6. Обrрунтування необхідності реалізації проекту та очікувані результати (о 
мета реалізації проекту; проблема, яку вирішуf. проект; запропоновані р 

пояснення, чому саме це завдання повинно бути реал зоване і яким чином його реал 

ішення; 

ізація 

вплине на подальи~е життя жителів громади): 

Розвязання проблеми: 

Встановлення біо- туалету в районі ігрового дитячого майданчика, роледрому, 

майданчику з спортивними вуличними тренажерами в районі 7-а будинку. 

Д1Ія кого цей проект: 

Діти дошкільного віку, які розважаються на дитячому айданчику, жінки котрі 

доглядають за дітьми, підлітки які відвідують роледро , мешканці та гості Смолінс 
громади ,що займаються спортом на вуличних спорп вних тренажерах. 

Результат проекту: 

Екологічний - зменшення забруднення навколишньоr середовища. 
Підвищеться цівілізований рівень життя в нашій громаді,доступність до проекту 1 О 
населення нашої громади. 

Бюджетний- ціна майже 10000 

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

ької 

0% 

Примітка: До розрахунку орієнтовної вартості проекту обов 'язково нео 

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

бхідно 

ослуг), 

розрахунки або інші документи щодо обrрунтування вартості проекту. 

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн. 

1. Придбання Біо-туалету 1 0000 

2. Встановлення Біо-туалету о 
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8. Список з підписами щонайменше 15 громадя I України, які зареєстрували своє 

місце проживання або перебування у відпо ідності 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 

(необхідно 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; 

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

.,,І J!:' 0 ~ . oW d:fJ 10. Дата подання пропозиції (проекту).__.~/-,U ____ · ______ _ 

Примітка: 

Контактні дані авторів пропозицій (проектів), щ вказуються на зворотній стор1нц1 

бланку-заявки, є недоступними для громадськості. 

2. Туалет буде переданий на баланс Смолінської селищної ради, спеціалісти якої визначать 

механізми його утримання та графік роботи. ~ 
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