Додаток 1
до Положення про громадський
бюджет (бюджет участі) в
Корюківській міській
територіальній громаді
Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за
рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) в
Корюківській міській територіальній громаді на 202_ рік та список
мешканців, що проживають на території населених пунктів
Корюківської міської ради, які підтримують цю пропозицію (проект)
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )
Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення!
1.* Назва проекту (не більше 15 слів):

Дитячий майданчик - місце щасливого дитинства.
……………...…………………………………………………………………
2.* Проект буде реалізовано на території Корюківської міської територіальної
громади (впишіть назву населеного пункту та житлового масиву/мікрорайону):
……село Рейментарівка.
………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..……………
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
…вулиця Шевченка,буд.5
…………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………..………………
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів) . Для маленьких дітей, дитячий

майданчик - це місце, в якому дитина знаходить собі нових друзів та
зміцнює дружбу, в загальному, вчиться налагоджувати контакти та
визначати своє місце в соціумі. Разом з організаційною та розвиваючою
функцією він несе і декоративне навантаження. Веселі яскраві конструкції
тішать око будь-якого жителя, навіть якщо він давно розпрощався з
дитинством. Також ігровий комплекс дозволяють розвивати фізичні дані
та тіло дитини в вірному напрямку, при цьому, граючись з друзями.
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5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт,
який може бути потенційним виконавцем проекту):

Для маленьких дітей немає необхідності встановлювати складне
устаткування, вони будуть цілком комфортно почувати себе у невеличкому
будиночку та веселій яскравій гірці Одна з необхідних умов правильного
розвитку дитини - постійна фізична активність. Гармонійний розвиток, про
який так багато твердять сьогодні педагоги, психологи та батьки,
можливий тільки при забезпеченні дітей зручним і безпечним місцем для
ігор . Діти назавжди забудуть про нудьгу, якщо у них з'явиться повністю
укомплектований, упорядкований дитячий майданчик. Майданчик не
просто приносить задоволення, він стає розвиваючим інструментом для
дитини будь-якого віку, особливо для малюків.
Проект "Дитячий майданчик - місце щасливого дитинства" покликаний
створити простір де б батьки могли проводити час зі своїми дітьми, грати з
ними в рухливі ігри та мати можливість повноцінного розвитку та
відпочинку для своїх діток.
6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців
населених пунктів Корюківської міської ради у разі його реалізації:
(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин
роботи об’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і
які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)

…Результатом проекту буде сучасний повністю укомплектований дитячий
майданчик, який буде доступним для всіх мешканців та гостей наших сіл.
Реалізації данного проекту забезпечить впорядковане місце відпочинку
для батьків з дітками до 10 років, щоб вони розважалися були
активними, здоровими, дружніми і щасливими.
Кожна дитина отримає можливість гратися і розвиватися.

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари
(основна мета реалізації проекту; проблема, якої воно стосується; запропоновані
рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його
реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які
зможуть користуватися результатами реалізації завдання)

У сучасному світі, коли прогрес, передові технології, екологічні проблеми, і
весь спосіб життя часто мають негативний вплив на здоров’ я дітей,
виникає гостра потреба у створенні умов для фізичного розвитку
підростаючого покоління.
Реалізація проекту дасть можливість:
- створити сучасні умови для розваг та активного відпочинку на території
майданчика;
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- організувати дозвілля дітей
територіальної громади, в особливості дітей дошкільного віку та школярів
молодших класів;
- вирішити актуальні проблеми незайнятості дітей;
Мета проекту - створення соціального середовища для розвитку,
простору, активності та фізичного розвитку дитини. Цільова група проекту
- діти дошкільного і молодшого шкільного віку, їх батьки – гості села
Рейментарівка та Довга Гребля.
…………………………………………………………………………………………………...
8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
Орієнтовна вартість
(брутто), грн

Складові завдання
1.Ігровий комплекс «Вежа»

53000

2.Будиночок - альтанка «Бджілка»

20000
РАЗОМ:

73000

9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які зареєстрували своє
місце проживання або перебування у відповідності до Закону на території
населених пунктів Корюківської міської ради, 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).
10.* Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у
тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою
обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):
a) висловлюю
свою
tunik.Oksana@ukr.net

згоду на використання
для зазначених вище цілей

моєї

електронної

адреси

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси
…
.…………..
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Корюківської міської
ради), вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для
громадськості.
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11. Інші додатки (якщо стосується):
a) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,

б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,

в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?
…………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………….
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ
12.* Автори пропозиції (проекту) та їх контактні дані (дані необхідно вписати чітко
і зрозуміло). Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Корюківської
міської ради та Експертної групи, утвореної відповідно до розпорядження № __ від
__.__._______ р. Корюківського міського голови:
Ім’я та Прізвище**
1.Тунік Оксана
Миколаївна

Контактні дані

Підпис***

Поштова адреса: (індекс), ,15335, вул.
Х Х Х Х, с.Рейментарівка,
Корюківського району,
Чернігівської області.
e-mail: tunik.Oksana@ukr.net

2.

№
тел.:

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Серія та
№
паспорту

Х Х Х Х Х Х Х Х

Поштова адреса: (індекс), ,15335, вул.
Х Х Х Х, с.Рейментарівка,
Корюківського району,
Чернігівської області.
e-mail: n.kovalshuk@ukr.nrt
№
тел.:

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Серія та
№
паспорту

Х Х Х Х Х Х Х Х

Будь-ласка, вкажіть особу/уповноважену особу/уповноважених надавати
інформацію представникам Корюківської міської ради.
*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем населених пунктів
Корюківської міської ради.
**
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