Додаток 1
до Положення про
бюджет міста Ромни

громадський

ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок
коштів громадського бюджету м. Ромни у 2018 році
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноваж ений робочий орган, згідно з реєстром )
Дата надходження проекту
(заповнюється уповноваж еним робочим органом)

OZPj'-JD
zs. о&хоїї

П ІБ особи уповноваж еного робочого органу що реєст рує проект:

ВСІ П УН КТИ Є ОБОВ ’Я ЗК О В И М И Л Л Я ЗАПОВНЕННЯ!
1. Назва проекту (не більше 15 слів):
«Придбання та встановлення ігрового комплексу для дітей інвалідів»
2. Пріоритетні напрямки проекту (необхідне підкреслити і поставити знак « *■»):
• облаштування тротуарів - □
• дороги - СИ

• естетичне облаштування міста - □
• будівництво спортивних та дитячих майданчиків

• облаштування зон відпочинку (у т.ч. зі створенням точок вільного доступу до мережі Інтернет) та
упорядкування прибережних смуг водойм - П

• вуличне освітлення - □

• розвиток вело - та бігової інфраструктури - СИ • заходи з енергозбереження (використання відновлювальних
джерел енергії) - СИ

• інше - □

3. Місце реалізації завдання (адреса, назва житлового масиву/мікрорайону, установи/закладу, кадастровий
номер земельної ділянки якщ о відомо, тощо.)'.
м. Ромни, «мікрорайон Засулля», території загальнодоступного громадського пляжу поблизу вул.. Силенка
4. Проблема, на вирішення якої він спрямований.
Відсутність спеціально облаштованих місць для купання і відпочинку дітей інвалідів та взагалі маломобільних
груп населення (інвалідів, пенсіонерів, вагітних) в м. Ромни та Роменському районі.
5. Основна мета проекту
Створення спеціально облаштованого місця купання для маломобільних груп населення та ігрового простору
для дітей інвалідів, шляхом придбання та встановлення майданчику, об лаштованого пандусом і перилами та
ігрового комплексу для дітей з обмеженими фізичними можливостями на території загальнодоступного
громадського пляжу по вул.. Силенка.

6. Короткий опис проекту (Опис проекту не повинен містити вказівки на с у б ’єкт, який мож е бути
потенційним виконавцем проекту. Також обов ’я зково зазначити відповідність стратегічним пріоритетам і
цілям розвит ку міста. Якщо проект носить капітальний характер, зазначається мож ливість користування
результатами проекту особами з особливими потребами, не більше 50 слів )
Територія пляжу (прибережна смуга) поблизу вул. Силенка постійно прибирається та очищується, на ній
створено умови для відпочинку всіх громадян міста, окрім маломобільних груп населення та купання дітей
інвалідів. Тому з метою реалізації державної цільової програми «Національний план дій щодо конвенції про
права інвалідів є необхідність розміщення сертифікованого дитячого комплексу для дітей інвалідів та
майданчику який дасть можливість купання мало мобільним групам населення.
7. Запропоновані завдання з поясненнями, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його
реалізація вплине на подальше ж иття мешканців.
- вивчення та уточнення цінових пропозицій

- придбання дитячого комплекса для дітей інвалідів та гойдалки з пандусом для інвалідів
- доставка до місця встановлення
- монтаж
8. Цільова аудиторія
(основні групи мешканців, які змож уть користуватися результатами проекту,
стейкхолдери - співучасники)
Діти з обмеженими можливостями, інваліди, в т.ч. всі громадяни які відносяться до маломобільних груп
населення, а також діти дошкільного та шкільного віку всього міста.
Співучастники: небайдужі громадяни м. Ромни
9. Очікувані результати:
Кінцевою метою проекту буде придбання та встановлення дитячого майданчику облаштованого пандусом та
перилами та гойдалки двомісної з пандусом для дітей з обмеженими можливостями, що дозволить розвивати
рухову активність та поліпшить дозвілля як вказаних інвалідів так і інших громадян які належать до
маломобільних груп населення.
10. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)
Складові завдання

1. Комплекс «Паравозик» для дітей з ОФМ та
маломобільних груп населення

63 350

2. Гойдалка двомісна з пандусом

23 800

3.
4.

Орієнтовна вартість; грн.

Доставка

3000

Монтаж

9800

5.
6.

7.

РАЗОМ:

99 950

11. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, віком від 16 років які зареєстровані на території
м. Ромни та підтримують цей проект (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка списку
повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки
12. Контактні дані автора/авторів проекту, які будуть загальнодоступні, у тому числі для авторів інших
проектів, мешканців, представників ЗМ1, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень
тощо (необхідне підкреслити):
а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси d a r in a .c h u b a @ u k r .n e t
зазначених вище цілей

для

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 проектів (тільки для Роменської міської ради), зазначаються на зворотній сторінці
бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.

13. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту:

Комплекс «Паравозик» для дітей з ОФМ та маломобільних груп населення

б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для поданого проекту (креслення, схеми
тощо) .................................................................................................................

Додаток 2
до
Положення
громадський
бюджет міста Ромни
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган згідно з реєстром)

про

$ 3 5 Р Ж /о

Картка аналізу проекту,
реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів
громадського (партиципаторного) бюджету м. Ромни
у о£о№ році
Розділ І. Попередня оцінка проекту з точки зору правильності і повноти заповнення форми проекту
{заповнює уповноважений робочий орган)

1.1. Форма проекту заповнена згідно з вимогами, немає необхідності запрошувати автора
проекту для отримання додаткової інформації (необхідну відповідь підкреслити).
а) так_______
б) ні (які недоліки? яких даних недостатньої)

1.2.
Автор (необхідну відповідь підкреслити)
а) заповнив Форму, надавши додаткову інформацію (які пункти?)

б) не надав додаткову інформацію {чому?)

1.3.
Висновок
ж
_
ької міської ради, до повноважень яких
відноситься реалізація проекту (фахівці цих органів здійснюють подальшу оцінку проекту).
а) так (назва виконавчого органу Роменської міської ради )

0; ні уоиірунтувиння)

(Дата)

П.І.Б. відповідальної особи
уповноваженого робочого органу, який здійснює
попередню оцінку

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган згідно з реєстром)

ГбРЬІЮ

ВСІ П У Н КТИ Є О Б О В ’ЯЗК О В И М И Д Л Я ЗА П О В Н Е Н Н Я
(у випадку, якщ о якесь з питань на стосується проекту, необхідно вписати «не стосується»)'.
Розділ II. Аналіз проекту на предмет можливості або неможливості його реалізації (заповнює працівник
виконавчого органу Роменської м іської ради, до повноважень якого відноситься реалізація проекту).
2.1.Форма проекту містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції проекту на предмет
можливості/неможливості його реалізації(необх/<)ну відповідь підкреслити:
а), та к
б) ні (чому?зазначити чіткі причини)

2.2.інформацію, що викладена у Формі проекту, було доповнено автором проекту (необхідну відповідь
підкреслити):
а) тал. (зазначити, яку саме інформацію надано додатково)
.................... ..................................................................................................................................... .

б) ні (чому?зазначити чіткі причини)

2.3.Запропонований проект стосується
підкреслити):
а) так
~б) ні (зазначити чіткі причини)

повноважень

Роменської

міської ради

(необхідну відповідь

2.4. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим актам, у т.ч. рішенням
виконавчого комітету та Роменської міської ради, зокрема, Генеральному плану міста Ромни (якщо це п о в ’я зано
з пропонованим проектом)
а) так
б) ні (зазначити чіткі причини)

2.5.
Запропонований проект відповідає пріоритетам і цілям розвитку міста (необхідну відповідь підкреслити):
а) так
б) ні (зазначити чіткі причини)

2.6.
Територія/земельна ділянка/об’єкт на якій відбуватиметься реалізація запропонованого проекту (необхідну
відповідь підкреслити):
а) це територія/земельна ділянка/об’єкт, на якій можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за
рахунок коштів міського бюджету міста Ромни;
б) ця територія/земельна ділянка/об’єкт не належить до переліку територій /об’єкт, на яких можливо
здійснювати реалізацію відповідного проекту за
рахунок коштів міського бюджету міста Ромни
(обгрунтування)

в) не стосується.
2.7.
Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і спрямована на
кінцевий результат (необхідну відповідь підкреслити):
а) так

б) ні ( зазначити чіткі причини)

2.8. Кошторис проекту, поданий автором проекту для його реалізації (необхідну відповідь підкреслити)'.
а) приймається без додаткових зауважень
б) з зауваженнями (необхідно внести відповідні зауваження за пропонованою ниж че формою)_________
Витрати за кошторисом
Складові проекту
Зміни, внесені виконавчим
Запропоновані
органом
автором проекту
1.
2.
Загальна сума проекту, пропонована автором, складає Д З Ъ 0 гривень.
Загальна сума проекту, відкоригована згідно з зауваженнями виконавчого органу, складає
гривень (заповнюється за потреби)
Обгрунтування внесених змін:

2.9. Існує необхідність розробки проектно-кошторисної документації проекту за рахунок коштів міського
бюджету (необхідну відповідь підкреслити):
а) так

бЛлі
2.10. Висновок стосовно технічних можливостей реалізації
підкреслити):
а) позитивний
б) негативний (зазначити чіткі причини)

запропонованого проекту (необхідну відповідь

2.11. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого проекту в контексті законодавчих вимог щодо
економії бюджетних коштів (необхідну відповідь підкреслити):
а) позитивний
б) негативний (зазначити конкретні причини)

2.12. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію запропонованого проекту в контексті
законодавчих вимог щодо економії (необхідну відповідь підкреслити)'.
а) позитивний
б) негативний {чому?)

2.13. Висновки і погодження/узгодження з іншими виконавчими органами Роменської міської ради, до
компетенції яких входить проект, стосовно можливості реалізації проекту (наприклад, погодження з
структурними підрозділами Роменської міської ради), ситуації та умов, в яких реалізація проекту може
суперечити/перешкоджати реалізації інших проектів або міських інвестицій, які стосуються цієї земельної
ділянки/території абр об’єкту/будівлі
.§) позитивно.......
б)
нейтрально
(зазначити
можливі
ускладнення
під
час
реалізації
проекту)

У.7ЬЯ.Г.,Р.№.(?...............................................................

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови)

2.14. Чи реалізація запропонованого проекту
утримання, поточний ремонт і т.д.)
а) так (які у річному вимірі?)

передбачає витрати в майбутньому (наприклад, витрати на

Розділ III. Рекомендації щодо внесення проекту, запропонованого до фінансування за рахунок коштів
громадського (партиципаторного) бюджету м. Ромни, в перелік проектів для голосування (в т.ч. опис
передумов, які мож уть зашкодити реалізації пропозиції (проекту) та інші зауваження, що є важливими для
реалізації запропонованого проекту)*
Ю позитивні
Р о ) негативні
Обгрунтування/зауваження:

а а / о . 2 о !%■
(дата)

(підпис)

ПІБ керівника виконавчого орану
Роменської м іської ради)

Додаток З
до Положення про
бюджет міста Ромни

громадський

УТОЧНЕННЯ ФОРМИ ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок
коштів громадського (партиципаторного) бюджету м. Ромни у І© № році
І. Коротка назва п

р

о
е
к
і £ о <

т у
І.С*-. &
М
. ди-сХ

2. Включено до реєстру поданих проектів за №
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3.

Опис уточнень шо бажає надати автор (наприклад уточнення вартості, місця реалізації, об’єкту)
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(ін ш а додаткова інформ ація, може бути додана та не г обов'язковою н ад ап ь ся у додатках про що 'ш начапгься в уточненні)

*г о л о , і о ї ї
дата

підпис автора

ПІГ» автора

