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 )
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(заповнюється уповноваженим робочим органом)
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Л ІБ особи уповноваженого робочого органу що реєструє проект:

ВСІ ПУНКТИ Є ОБО В ’ЯЗКОВИМИ ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!
1. Назва проекту (не більше 15 слів):

«Встановлення інформаційного панно та вказівних знаків на території
центрального кладовища у м. Ромни»
2. Пріоритетні напрямки проекту (необхідне підкреслити і поставити знак « ^»):
* облаштування тротуарів - СИ
в дороги - □

• естетичне облаштування міста - X
в будівництво спортивних та дитячих майданчиків - СІ

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

П

• вуличне освітлення - . СЗ

* розвиток вело - та бігової інфраструктури - [Ц * заходи з енергозбереження (використання відновлювальних
джерел енергії") - П

• інше - X

3. Місце реалізації завдання (адреса, назва житлового масиву/мікрорайону, установи/закладу, кадастровий
номер земельної ділянки якщо відомо, тощо.)'.
Виготовлення й встановлення інформаційного панно передбачається при вході на центральне
кладовище м. Ромни та розміщення вказівних знаків на його території.
4. Проблема, на вирішення якої він спрямований.
Н а центральному кладовищ і у м. Ромни поховано багато визначних українців, серед яких: письменник
М икола Баж анов, поет і байкар П авло Ключина, народний артист України й актор Степан Ш курат,
художники Всеукраїнського рівня Валерій Зосенко та М икола Самохін, актриса театру Ганна
Затирісевич-Карипинська, співачка й народна артистка УРСР Ірина Воликівська, мати-героїня
Олександра Деревська, засновник двох залізниць Григорій Н авроцький, ряд меценатів, благодійників,
котрі свого часу розбудовували м. Ромни, а також багато інших визначних осіб, які свого часу зробили
значний внесок у розвиток мистецтва, літератури, науки, кіно не лиш е в Україні, а й за кордоном.
Однак, попри іменитість цих людей, кладовище, на якому вони поховані, не має відповідного
інформаційного стенду та карти-схеми поховань, а також відповідних інформаційних вказівників на
самій території кладовищ а. Це, у свою чергу, спричиняє певні незручності для меш канців та гостей
піт чійс пошуку тіп
інїиоТ могили т ї т т п о ї людини* ідо ? є основной) проблемою* яз вирішення
якої спрямованні! даний проект.

Місцеві активісти щороку здійснюють догляд за могилами відомих людей, адже їхні родичі проживають
далеко від м. Ромни й не можуть робити цього самотужки. Загальний догляд за кладовищем здійснює КП
«Комбінат комунальних підприємств». Однак, цього не достатньо. Оскільки відсутня узагальнююча
комплексна інформація про відомих людей, похованих на цьому кладовищі. Інфораційне панно (картасхема) та знаки-вказівники не лише допоможуть роменцям та гостям міста знайти ту чи іншу могилу, а
й допоможуть більше дізнатися про цих визначних українців, адже інформація про них буде розміщена
на інформаційному стенді при вході на кладовище.
Реалізація цього проекту сприятиме розвитку туризму, оскільки ми плануємо облаштувати дане
кладовище по типу Личаківського у Львові і включити його в екскурсійний маршрут «Стежками
Роменщини». Окрім того, сюди можна приводити учнів та студентів у рамках позакласних заходів на
тему видатних земляків-українців.
5. Основна мета проекту
Основною метою проекту є поширення знань про видатних українців (поетів, письменників, акторів,
співаків, художників, вчених, меценатів та ін.), котрі поховані на центральному кладовищі у м. Ромни. У
рамках проекту передбачається виготовлення й встановлення інформаційного панно при вході на
кладовище та розміщення відповідних вказівних знаків на його території.
(Список похованих видатних українців - див. у Додатку 1)
6. Короткий опис проекту (Опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який може бути
потенційним виконавцем проекту. Також обов ’я зково 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)
Проект вст ановлення інформаційного панно та вказівних знаків на території центрального кладовища
у м. Ромни» спрямований на поширення знань про видатних земляків (поетів, письменників, акторів,
співаків, художників, вчених, меценатів та ін.), котрі поховані на центральному кладовищі у м. Ромни. У
рамках проекту передбачається виготовлення й встановлення інформаційного панно при вході на
кладовище та розміщення вказівних знаків на його території.
У рамках реалізації проекту планується здійснення таких почергових кроків:
1.
2.
3.
4.

Створення ескізного проекту інформаційного стенду (панно) з короткою інформацією про відомих
людей, похованих на кладовищі та планом-схемою кладовища, а також вказівників.
Виготовлення інформаційного стенду (панно) про видатних українців, похованих у Ромнах, а також
виготовлення вказівних знаків, що полегшить пересування та орієнтування по кладовищу.
Встановлення інформаційного стенду та плану-схеми кладовища.
Офіційне відкриття стенду, у якому візьмуть участь представники міської влади, представники
туристичних організацій, учні загальноосвітніх шкіл, історики, краєзнавці, депутати, громадськість та
ЗМІ.

7. Запропоновані завдання з поясненнями, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його
реалізація вплине на подальше життя мешканців.
Завдання проекту:
підвищити рівень обізнаності роменців та гостей міста про визначних постатей у сфері кіно,
мистецтва, літератури, науки, меценатства та ін.;
поширити інформацію про видатних українців, як приклад для молоді задля натхнення на добрі
справи для свого рідного міста й країни;
♦
плекати патріотичні почуття;
сприяти залученню туристів до м. Ромна, оскільки відтепер кладовище стане повноцінним
туристичним об’єктом;
полегшити пошук поховань та орієнтування на кладовищі.

Я переконана, що інформаційний стенд, план-схема та вказівники на кладовищі слугуватимуть ще довгі роки не
одному поколінню роменців.
Проект матиме довгострокову просвітницьку дію.
8. Цільова аудиторія (основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами проекту,
стейкхолдеры - співучасники)
Мешканці та гості (туристи) м. Ромни всіх вікових категорій.
Потенційними співучасниками (стейкхолдерами) проекту є:
КП Сумської обласної ради Державний історико-культурний заповідник «Посулля», котрі нададуть
інформацію щодо осіб, захоронених на центральному кладовищі в м. Ромни.
Комунальні підприємства міста, котрі допоможуть із установкою інформаційного стенду та вказівників.
Міська рада, яка візьме інформаційний стенд, план-схему та вказівники на баланс міста.

9. Очікувані результати:
Від реалізації проекту очікується покращення рівня благоустрою кладовища, воно буде обладнане як
повноцінний екскурсійний об’єкт. Комплексна інформація на стенді про похованих на кладовищі
відомих українців, план-схема та вказівники допоможуть роменцям та гостям міста краще
орієнтуватися та з легкістю знаходити те чи інше поховання.
На глобальному рівні це призведе до збільшення потоку туристів та підвищення зацікавленості до міста
його гостей, адже даний туристичний об’єкт буде включений до екскурсійного маршруту «Стежками
Роменщини».
Окрім того, буде поширюватися інформація про визначних письменників, художників, байкарів, акторів
та артистів, меценатів та благодійників, що є гарним виховним прикладом для молоді міста.
10. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)

Орієнтовна вартість, грн.

Складові завдання
1.

2.

Виготовлення та встановлення інформаційного стенду (з
інформацією про відомих людей, похованих на кладовищі та
з планом-схемою кладовища)

35 00 0

Виготовлення й встановлення вказівних знаків

10 0 0 0
РАЗОМ:

45 000

7

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
..............................................................................................
для зазначених вище цілей

адреси

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси.......................

б)

висловлюю

свою

згоду

на

використання
моєї
електронної
для зазначених вище цілег

адреси

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси

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) Перелік відомих українців, похованих на кладовищі у м. Ромни Додаток 1

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 дат а недостатньої)

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

б) не надав додаткову інформацію (чому?)

1.3.
Висі
енської міської ради, до повноважень яких
відноситься реалізація проекту (фахівці цих органів здійснюють подальшу оцінку проекту).
а) так (назва виконавчого органу Ром енської міської ради )

б) ні (обґрунтування)

(Дата)

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

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

С~

Р /і/ І

'

'

ВСІ ПУНКТИ Є О БО В’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ
(у випадку, якщ о якесь з питань на стосується проекту, необхідно вписати «не стосується»)1
Розділ II. Аналіз проекту на предмет можливості або неможливості його реалізації (заповнює працівник
виконавчого органу Роменської міської ради, до повноважень якого відноситься реалізація проекту).

2.1.
Форма проекту' містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції проекту на предм
можливості/неможливості його реалізації (необхідну відповідь підкреслити:
а) так
б) ні {чому?зазначити чіткі причини)

2.2.
Інформацію, що викладена у Формі проекту, було доповнено автором проекту (необхідну відповід
підкреслити):
а) так (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 відповід

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) нГ(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 (необхід
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 н
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
Складові проекту

Витрати за кошторисом
Зміни, внесені виконавчим
Запропоновані
органом
автором проекту

1.
2.
--------------- А ------------------------------------- :--------------------------------------

Загальна сума проекту, пропонована автором, сі
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
б) ні
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
5) 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 або об’єкту/будівлі
а)позитивн о ............................................................................................................................................
б)
нейтрально
(зазначити
можливі
ускладнення
під
час
реалізації
проект

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.н. опис
передумов, які можуть зашкодити реалізації пропозиції (проекту) та інші зауваження, що є важливими для
реалізації запропонованого проекту)*
а) позитивні
б) негативні
Обгрунтування/зауваження:

(дата)

ПІБ керівника виконавчого орану
Роменської міської ради)

