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 уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )
Дата надходження проекту
(заповнюється уповноваженим робочим органом)

л г

о а

л о /ї

ПІБ особи уповноваженого робочого органу що реєструє проект '.

* ВС І П УН К ТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ И ПЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!
1. Назва проекту (не більше 15 слів):

Облаштування спортивно-ігрового майданчика (територія Роменської СЗОПІ №1) з
придбанням вуличних тренажерів
2. Пріоритетні напрямки проекту (необхідне підкреслити і поставити знак « *■») :
• естетичне облаштування міста - Р

• облаштування тротуарів - СИ
• дороги - СИ

• будівництво спортивних та дитячих майданчиків - Й

» облаштування зон відпочинку (у т.ч. зі створенням точок вільного доступу до мережі Інтернет) та

упорядкування прибережних смуг водойм - □

• вуличне освітлення - □

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

• інше - □

3. Місце реалізації завдання (адреса, назва житлового масиву/мікрорайону, установи/закладу, кадастровий
номер земельної ділянки, тогцо.) \

Сумська область, м. Ромни, бул.. Шевченка, 16, кадастровий номер земельної ділянки
5910700000:05:011:0162.
4. Проблема, на вирішення якої він спрямований

Реалізація проекту спрямована на формування навичок здорового способу життя у
підростаючого покоління, організацію змістовного дозвілля дітей.
Проблемою дитячого майданчика, розташованого на території СЗОШ №1 (бул.Шевченка,16)
є те, що він не відповідає сучасним вимогам, потребує реконструкції та будівництва нових
спортивно-ігрових споруд для занять загальною фізичною підготовкою дітей та їх
відпочинку.
Турбуючись про здорове дозвілля своїх дітей, старий майданчик багато років утримується
виключно небайдужими батьками.
Створення спортивного майданчику з ігровим комплексом сприятиме підвищенню рівня
фізичної та загальної культури населення та вирішить проблему незайнятості дітей та
підлітків. Гра та заняття спортом на такому майданчику додадуть силу, здоров’я, спритність

нашому майбутньому поколінню. Будівництво дитячого спортивно-ігрового майданчика
дасть можливість поліпшити умови для виховання та відпочинку дітей, підлітків, вжити
заходів щодо попередження травматизму, безпеки життєдіяльності дітей. Нові споруди
нададуть дітям та підліткам можливість проводити спортивні заходи, залучати їх до
активності. Значно поліпшаться умови для дозвілля дітей та молоді.
5. Основна мета проекту

Головною метою проекту є будівництво спортивних споруд, дитячого та спортивного
майданчика відповідно до санітарних вимог, створення належних умов для організації
дозвілля дітей та молоді, занять фізичною культурою та спортом, для впровадження
здорового способу життя.
6. Короткий опис проекту (Опис проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, який може бути
потенційним виконавцем проекту. Також обоє ’язково зазначити відповідність стратегічним пріоритетам і
цілям розвитку міста. Якщо проект носить капітальний характер, зазначається можливість користування
результатами проекту особами з особливими потребами, не більше 50 слів )

Дитячий ігровий майданчик з елементами спортивного комплексу є важливою складовою
фізичного, психологічного і розумового розвитку дитини. У сучасному світі, коли прогрес,
передові технології, екологічні проблеми, і весь спосіб життя часто мають негативний вплив
на здоров’я людей, виникає гостра потреба у створенні умов для фізичного розвитку
підростаючого покоління, для пропаганди здорового способу життя,
занять спортом.
7. Запропоновані завдання з поясненнями, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким
чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців

Комплексна реконструкція ігрового та дитячо-спортивного майданчика забезпечить місце
для розваг та занять спортом дітей.
8. Цільова аудиторія
(основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами проекту,
стейкхолдеры - співучасники)

Діти від 2 до 12 років.
Підлітки віком від 12 до 18 років
Люди старшого віку, родини, які мають бажання змістовно і з користю для здоров’я
проводити час.
9. Очікувані результати:
Реалізація проекту «Облаштування спортивного майданчика (територія Роменської СЗОШ №1) з придбанням
вуличних тренажерів» дасть можливість:
- створити сучасні умови для розваг та занять фізкультурою і спортом на території спортивного
майданчика:
організувати дозвілля населення територіальної громади, в особливості дітей початкової ланки та молоді;
- вирішити актуальні проблеми незайнятості дітей, підлітків, молоді;
- підвищити рівень фізичної та загальної культури населення;
- формувати фізичне, соціальне\і духовне здоров'я молоді.
10. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)
Складові завдання

Орієнтовна вартість, грн.

Орієнтовна вартість, грн.

Складові завдання
1.

100000,00

Ігровий комплекс ДК 2029 придбання

2.

3.

4.
5.
6.

РАЗОМ:

100000,00

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 (необхідно додати оригінал списку у
паперовій формі).
12. Контактні дані автора/авторів проекту, які будуть загальнодоступні, у тому числі для авторів інших
проектів, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень
тощо (необхідне підкреслити):
а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси
зазначених вище цілей

school-1-ronmy@ukr.net для

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначенк
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,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для поданого проекту (креслення, схеми тощо)
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Додаток 2

Ігровий комплекс ДК 2029,

ціна - 100000,00 грн

ГТОРЇНУУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

Додаток 2
до
Положення
громадський
бюджет міста Ромни

про

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

Картка аналізу проекту,
реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів
громадського (партиципаторного) бюджету м. Ромни
у
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 щодо передачі до виконавчих органів Гоменської міської ради, до повноважень яких
відноситься реалізація проекту (фахівці цих органів здійснюють подальшу оцінку проекту).
а) так (назва виконавчого органу Роменської міської ради )

б) ні {обгрунтування)

т
о м
(Дата)

?
'— (лідпйс)

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

ілен ПІ ф І К'Ицій нип номер проекту

(вписує уповноваж ений робочий орган згідно з реєстром)
ВС І П У Н К Т И ( о б о в 'я з к о в и м и

для

ід и о в н е и н я

(у випадку, якщ о якесь і питань на стосується проекту, необхідно вписати «не стосується»)'.
Розділ її. А н аліз проекту на предмет можливості або неможливості його реалізації (заповнює працівник
виконавчого органу Ро.иенської м іської ради, до повноважень якого відноситься реалізація проекту).
2.1. Ф орм а проекту

м істи ть всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції проекту на предмет

(необхідну відповідь підкреслити:

можливослі неможливості його реалізації
а) так_
б) ні {чому?зазначити

2.2. Інформацію,

шо

чіткі причина)

викладена v Ф о р м і

підкреслити) :
а) гак ( каніїчнпіи .чк\ л."./. нд-ор w.

б) ні

проекту, було доповнено автором

проекту

(необхідну відповідь

иаоапо оаОантоьо)

(чому’:’зазначити чіткі причини)

2.3. Запропонований

проект

стосується

повноважень

Ром енської

м іс ьк о ї

ради

(необхідну відповідь

підкреслити) :
а) так
б) ні

(зазначити чіткі причини)

2.4. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим актам..у т.ч. рішенням
виконавчого комітету та Ром енської м іської ради, зокрема, Генеральному плану міста Ромни

(якщо це пов'язано

з пропонованим проект ом>
а ) та к

(зазначити чіткі причини)

б) ні

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 м іського бю джету міста Ромни;
б)

ця

територія/земельна

здійснювати

реалізацію

ділянка/об'єкт
відповідного

не

належить

проекту

за

до

переліку

рахунок

територій

кош тів

/об’єкт,

міського

на яких

бюджету

можливо

міста

Ромни

(об гр г/?in уван ня)

в) не с т о о г т ь с я .
2.7. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бю джетного року і спрямована на
кінцевий результат
а) так

(необхідну відповідь підкреслити):

о) ні

(зазначити чіткі причини)

2.8.

Кош торис п р о е к т}. поданий автором проект} д ія його р еал .ації

'необхідну відповідь підкреслили):

аі прийма'"і ься без до.та ткових :а\важені.
б) і зауваженнями ( необхідні'

ти ві >н w па <и) важення за пропонованою ниж ча формою)

Складові проект}

•

Витрати за кошторисом
Запропоновані

Зміни, внесені виконавчим

автором проекту

органом

Загальна сума проекту, пропонована автором, скл ад а є______________ гривень.
Загальна сума
гривень

проекту, відкоригована. згідно з зауваженнями

виконавчого

органу, складає

(заповнюється за потреби)

Обгрунтування внесених змін:

2.9. Іси\є необхідність розробки проектно-кошторисної докум ентації проекту за рахунок коштів міського
відповідь підкреслити):

бю джет}1(необхідну
а) гак
б) ні

2.10. Висновок стосовно

технічних можливостей реалізації

запропонованого проект}

(необхідну відповідь

підкреслити;'.
а) п о ш ти в шиї
б) негативний

(зозначити чичні причини і

2.11. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого проекту в контексті законодавчих вимог щодо
(необхідну відповідь підкреслити)'.

економії бюджетних кош тів
а ) позитивний
б) негативний

{.зазначити конкретні причини)

2.12. Висновок

стосовно

експлуатаційних

законодавчих вимог щодо економ ії

витрат, на

реалізацію

(необхідну відповідь підкреслити)'.

запропонованого

проекту

в

контексті

>

а) позитивний
б) неї ативний ( ч о м у ?)

2.13. Ви сн овки і погодження--узгодження з іншими виконавчими органами Ром енської м іської ради, до
компетенції

яких

стр}ктурн н м и

входить

підрозділами

проект,

стосовно

можливості

реалізації

Ром енської м іської ради), ситуації

суперечити 'перешкоджати реал і їа ції інших проектів або міських

проекту

га умов,

(наприклад,

в яких

погодження

з

реалізація проекту може

інвестицій, які стосую ться цієї земельної

ділянки території або о б 'єкту 6} лівлі
а )п о зи ти в н о ............................................................................................................................................
б)

нейтрально

(зазначити

можливі

ускладнення

під

час

реалізації

проекту)

в)^іегативно (зазначити чіткі причини відмови)

о

2.14. Чи реалізація запропонованого проекту
утримання, поточний ремонт і т*л.)
а ) так

(які у річному вимірі'.’)

передбачає витрати в м айбутньом у (наприклад, витрати на

Р о ї л ш . . . . ............... —
' »

™

............ —

z z " z Z Z »

» „» .» .„„ї

-

м

» г « « ™ ™ . « .-

реалізації запропонованого проекту)*
а) позитивні
б) негативні
Об гру нту в а н н я ■і ау в а же н н я :

J . О. З ß к и ц ь к а
іоати)

'(n iô m J r
/

ГЧБ керівника виконавчого орану
Р ом енської м і с ьк о ї ради)

: ° “Z
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Додаток З
до Положення про
громадський
бюджет міста Ромни

УТОЧНЕННЯ ФОРМИ ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок
коштів громадського (партиципаторного) бюджету м. Ромни у
1. Коротка назва проекту

оці
< Г до#> Ж * 4

2. Включено до реєстру поданих проектів за №

/

6

р

/ £

3. Опис уточнень що бажає надати автор (наприклад уточнення вартості, місця реалізації, об’єкту)
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