Додаток 1
до Положення про партиципаторне бюджетування
(бюджет участі) у м. Дніпрі
Форма
БЛАНК ЗАЯВА
ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019 РОЦІ
Заповнюється автором проекту
Дата надходження: 22.08.2018
Номер у реєстрі проектів:
Прізвище та ініціали, підпис особи, що реєструє:
Інформація про проект

Єсіпенко В.Г.

1. Назва проекту* (не більше 10 слів)
«Щасливе дитинство»
2. Тип проекту*
Гуманітарний

+ Муніципальний

3. Категорія проекту*
Безпека та громадський порядок
Благоустрій та інфраструктура
Енергозбереження
Комунальне господарство
Культура та туризм
Навколишнє середовище

Освіта
Охорона здоров'я
Соціальний захист
+ Спорт
Телекомунікації, зв’язок та
інформаційні технології
Інше

4. Локалізація проекту* (місто, район)
м. Дніпро, Чечелівський район
5. Житловий масив / мікрорайон* (у разі реалізації в конкретному мікрорайоні)

6. Адреса, назва установи / закладу, будинку*
Вул. Суворова,буд. 14
7. Короткий опис проекту* (не більше 50 слів)
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Проект включає : облаштування дитячого майданчика сучасними спортивними
та ігровими елементами для всебічного, активного та безпечного розвитку
наших дітей. Наші діти - наше майбутнє!
Повний опис проекту та прогнозований обсяг витрат
8. Проблема* (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)
Відсутність можливості дітям різного віку для тренувань та ігор.
набувобов'язковпункт у щоденному розкладі мам. Саме там діти дихають свіжим
розвиваються, набувають навичок спілкування з однолітками. Через
9.повітрям,
Мета проекту*

відсутність у дворі 5-х будинків жодного дитячого майданчика, близько 100 дітей зі
Мета
створити
розвиваючий,
безпечний,
комфортний
майданчик
своїмипроекту
мамами-змушені
щоденно
ходити на
дитячі майданчики
далеко
від дому. для
спорту
та вже
ігор.досягли
Організація
дітейу для
спілкування.
А діти, які
такогодозвілля
віку, щобдля
гратися
дворінабуття
будинкунавиків
без догляду
батьків,
звзагалі не мають альтернативи, оскільки самі не можуть піти з двора на інший
майданчик.
10.
Пропоноване рішення щодо розв’язання проблеми і його обґрунтування*

.
Облаштувати багатофункціональний, безпечний спортивно-ігровий майданчик
для дітей різного віку.

11. Для кого цей проект* (основні групи мешканців, які зможуть користуватись
результатами реалізації проекту)
Діти різного віку, малеча, підлітки будинків 14 по вулиці Суворова,Фабричнозаводська,30, Литовська,1 та Литовська,3 та гості нашого двору. Цей двір
об’єднує майже 500 квартир.
12. План заходів з реалізації проекту* (роботи, послуги)
1. Визначення підрядника для виготовлення багатофункціонального спортивноігрового комплексу
2. Замовлення необхідних позицій
3. Доставка у м. Дніпро
4. Встановлення комплексу на дитячий майданчик (монтажні роботи).
13. Ключові показники оцінки результату проекту: економічні (наприклад,
збільшення надходжень до бюджету, економія ресурсів тощо), соціальні
(наприклад, рівень охоплення дітей фізкультурою та спортом тощо), екологічні
(наприклад, зменшення забруднення навколишнього середовища тощо), інші
показники, які можна використати для оцінки досягнення результатів
практичної реалізації проекту*
Соціальні показники: діти повинні мати можливість розвиватись, грати та
тренуватись одночасно. Даний проект підвищує рівень охоплення дітей
спортом.
14. Орієнтовна загальна вартість проекту*
172 560 грн.
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15. Інформація про співфінансування* (співучасть) у проекті (обсяг додаткових
коштів (матеріальних ресурсів), етапність виконання робіт та інша
інформація)
Без співфінансування
16. Очікуваний термін реалізації проекту*
3 місяці
17. Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу*
Можливі інфляційні витрати, які закладені в розрахунок проекту.
18. Приклади (кейси) схожих рішень*
www.kinderland.in.ua
e-mail 3271181@gmail.com
*Зірочкою позначені обов’язкові для заповнення поля
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ*
№
п/п

Найменування товарів (робіт,
послуг)

Кількість,
Ціна за
од.
одиницю, грн

Вартість,
грн

1.

Ігровий комплекс ИК «Замок
пригод»

1

99000,00

99000,00

2.

Пісочниця з кришкою

1

5300,00

5300,00

3.

Карусель « Квітка зі штурвалом»

1

11300,00

11300,00

4.

Монтажні роботи

1

23200,00

23200,00

5.

Доставка в м. Дніпро

1

5000,00

5000,00

Непередбачені витрати**

20 %

28760,00
Усього:

172560,00

* До бюджету проекту включаються всі види робіт, які необхідно здійснити для
реалізації проекту (перед проектні дослідження, розробка проектно-кошторисної
документації, виконання робіт, закупівля матеріалів, обладнання, технічний нагляд,
авторський нагляд тощо).
** Зірочкою позначені обов’язкові для заповнення поля
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Автор проекту*
Прізвище*
ЄСІПЕНКО
Ім’я*
ВІКТОРІЯ
По батькові*
ГРИГОРІВНА
Дата народження (ДД/ММ/РРРР)* 07.11.1961
Серія і номер паспорта (або посвідки на проживання) НК 112786
Телефон*
+38 (096) 974-93-59
Адреса реєстрації*
м. Дніпро, вул. Суворова, 14, кв. 158
Адреса проживання*
м. Дніпро, вул. Суворова, 14, кв. 158
Електронна пошта*
vikadiz@meta.ua
Вік
☐18 – 21 ☐21–30
☐31–40
☐41–50 +51–60
Рід занять
☐ Студент + Працюю ☐ Безробітний ☐ Пенсіонер
Як ви дізналися про проект?
☐ Телебачення
☐ Радіо
☐ Друковані засоби масової
інформації
☐ Зовнішня реклама

☐60+

+ Офіційний веб-сайт міської
ради
☐ Інші інтернет-сайти
☐ Соціальні мережі
☐ Друзі, знайомі

Я, Єсіпенко Вікторія Григорівна, не є посадовою особою органів місцевого
самоврядування, працівником підпорядкованих комунальних підприємств та
закладів Дніпровської міської ради та депутатом Дніпровської міської ради,
також не є членом політичної партії.*
*Зірочкою позначені обов’язкові для заповнення поля
22.08.2018 р.
(дата)

________________
(підпис)

Додатки до заявки:
1. Бюджет проекту.
2. Фото, схема, креслення, що демонструють очікуваний результат.
3. Копія паспорта або посвідки на проживання (для тих, хто подає проект
у Центрі надання адміністративних послуг м. Дніпра, за умови відсутності
у автора електронного цифрового підпису, BankID, ID картки).
4. Список осіб, що підтримали проект.
5. Комерційна пропозиція від підрядника (обов’язково).
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Згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
я,
Єсіпенко Вікторія Григорівна
(прізвище, ім’я та по батькові)

даю згоду на обробку моїх персональних даних, зазначених у бланку-заяві
виключно в межах Міської цільової програми «Партиципаторне
бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 – 2020 роки».
22.08.2018 р.

___________

(дата)

(підпис)

Я погоджуюсь, що:
- заповнений бланк-заява (за винятком персональних даних) буде
опубліковано на офіційному веб-сайті Дніпровської міської ради в розділі
«Громадський бюджет»;
- цей проект (ідея) може вільно використовуватися Дніпровською
міською радою та її виконавчими органами, у тому числі поза межами
реалізації Бюджету участі;
- можлива модифікація, об’єднання проекту з іншими проектами, а
також його реалізація в поточному режимі;
- можливе уточнення проекту, якщо його реалізація суперечитиме
законам України, чи сума для реалізації в 2019 році перевищить
максимальний обсяг коштів, визначених на його реалізацію.
22.08.2018 р.
(дата)

________
(підпис)

В.Г. Єсіпенко
(ініціали та прізвище)
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