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

рахунок коштів Громадського бюджет) (бюджету участі) в Смолінській 

об'єднаній територіальній громаді та список жителів, що зареєстровані 

або проживають на території населених пунктів Смолінської об'єднаної 

територіальної громади, які підтри 'ЮТЬ цю пропозицію (проект) 

Ідентифікаційний номер проеКІ. 

(вписує уповнова:JІСений робочий орга 1) 

Примітка: всі пункти є обов 'язк ви.ми для заповнення! 

1.Назва проекту: Стоп сміття 

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

громади: смт Смоліне 

З. Адреса, назва установи/закладу, будинку, я1 ого стосується проект: вул .. Казакова, 
вул .. Будівельників, вул. Геологів 

4. Опис проекту 

Проблема: 
Б громаді встановленні баки для сміття, вони не огороджені, в результаті сміття 

розлітається від вітру по всій околиці . Постійно утворюється стихійне звалище з 

негабаритного сміття. 

І звісно не покращують естетику нашої громади. 

Мета: 

Мета проекту полягає в будівництві огорожі біля сміттєвих майданчиків для збирання 

побутових відходів. Відповідно до діючих норм і вимог контейнерні майданчики мають 

бути розташовані на спеціально відведених майданчиках. Бони повинні бути віддалені від 

житлових будинків, дитячих установ, спортивних майданчиків і від місць відпочинку 

населення на відстань не менш 20 і не більш 1 ОО метрів. Площадки повинні бути 
відкритими, мати водонепроникне покриття, зручними для під'їзду спецтранспорту по 

вивезенню ТБВ а також огорожені сіткою, щоб лекге сміття не розліталося по селищу. 

5. Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для жителів населених 
пунктів Смолінської об'єднаної територіальної громади у разі його реалізації: В 

результаті наше селище буде чистим та привабливим. 

6. Обrруптування необхідності реалізації проекту та очікувані результати 

Розв язання проблеми: 

Для улаштування контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів 

пропонується встановити огорожу .На кожен сміттєвий майданчик встановити літерою П 

огорожу яка складатиметься з 4 опорних стовпчиків 2м заввишки, та сітки 2 м заввишки. 



Для кого цей проект 

Реалізація цього проекту спрямована в першу чергу на ешканців Смолінської громади ( 
селища Смоліне, та села Березівка), які щодня мусять проходити та проїжджати повз 

сміття , що розкидані по дорозі. Виграють також відвідувачі місць відпочинку, що 

знаходяться біля 7 та 7-А будинків9 дитячий майданчик роледром, спортивні вуличні 
тренажери), що мимоволі змушені «милуватися» процесами життєдіяльності мешканців 

будинку № 10 гуртожитку) 9, 8 ,7,7-а, 3,4,5,6, по вул.Каз кова.А також вирішиться 

проблема з сміттям яке розлітається по дачним дільниц м біля 27, 29, таЗО будинків по 
вул. Казакова. 

Ключові показники оцінки результату проекту 

Реалізація цього проекту відразу дозволить виконувати санітарні норми по поводженню з 

побутовими відходами. Встановлення огорожі біля сміттєвих мадинчиків попередить 

утворювання стихійного звалища, що є джерелом небепеки в тому числі і з причин 

загорянь. Підвищиться культура побуту населення. Наб .1гато естетичнішим стане вигляд 

будинків та зони відпочинку біля 7-а будинку. 

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. 

1. Закупка матеріалів 10000 

2.Встановлення огорож о 

,.., 
~-

4. 

5. 

6. 

7. 

РАЗОМ: 

8. Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які зареєстрували своє 
місце проживання або перебування у відповідності 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 noвmrna мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки 

(необхідно додати оригінШІ списку у паперовій формі). 
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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? 

✓S. 6~ 10. Дата подання пропозиції (проекту) _____ · ___ ьL.0 __ 

При.мітка: 

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

бланку-заявки, є недоступними для громадськості 

1.Закупити сітку раби цю та залізні товпчики на суму 10тисяч гривень. 

Монтаж буде виконаний фермерським господарством «Три поля» за власний рахуно к, і з 

залученням волонтер і в та інших організацій. 

Кількість та розмір майданчиків зумовлюється кількістю закупленого матер іалу . 
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