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 )

и

ь р

Д ата надходження проекту
(заповнюється уповноваженим робочим органом)
ПІБ особиуповноваженого робочого органущо реєструє проект'.

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!
1.Назва проекту (не більше 15 слів):
Облаштування дерев’яного дитячого майданчика із зоною відпочинку для пенсіонерів на території урочища
Пивний ліс
2.Пріоритетні напрямки проекту (необхідне підкреслити і поставити знак « ^»):
• облаштування тротуарів - СП

• естетичне облаштування міста - СП

• дороги - СП

• будівництво спортивних та дитячих майданчиків -

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

упорядкування прибережних смуг водойм - СП

• вуличне освітлення - СП

• розвиток вело - та бігової інфраструктури - □

• заходи з енергозбереження (використання

відновлювальних джерел енергії) - СП

• інше - СП

3.Місце
реалізації завдання (адреса, назва житлового
кадастровий номер земельної ділянки якщо відомо, тощо.):
Місто Ромни, мікрорайон Лозова, територія урочища Пивний ліс

масиву/мікрорайону,

установи/закладу,

4.
Проблема, на вирішення якої він спрямований:відсутність спеціально облаштованих безпечних місць
для відпочинку, дозвілля та задоволення потреб у руховій активності дітей дошкільного та молодшого
шкільного віку мікрорайону Лозова та прилеглих вулиць
5. Основна мета проекту: Придбати та встановити дерев’яний дитячий ігровий майданчик і облаштувати
зону відпочинку для пенсіонерів на території Пивного лісу, витративши не більше 60 тис, грн.
6. Короткий опис проекту (Опис проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, який може бути
потенційним виконавцем проекту. Також обов 'язково зазначити відповідністьстратегічним пріоритетам
і цілям розвитку міста. Якщо проект носить капітальний характер, зазначається можливість
користування результатами проекту особами з особливими потребами, не більше 50 слів )
Прикро бачити, коли молоді матусі гуляють з дитячими колясками вздовж дороги, або ж разом з дітлахами
збираються біля занедбаної адмінбудівлі колишнього заводу «Полігоафмаш».
І це в той час, коли прямісінько під боком є прекрасна зелена зона відпочинку - Пивний ліс, який в наших
силах перетворити на чудове місце для відпочинку роменців.
У планах розчистити територію і облаштувати на ній дитячий майданчик, який стане осередком дозвілля для
лозівчан різного віку. На майданчику буде розмішено ігровий комплекс, гойдалки, пісочниці, лавочки та
урни для сміття.
7. Запропоновані завдання з поясненнями, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином
його реалізація вплине на подальше життя мешканців.

- виконання підготовчих робіт на місці встановлення майбутнього майданчика (вирубка чагарників,
прибирання сміття, покіс трави)
- вивчення та уточнення цінових пропозицій для реалізації проекту;
- замовлення дитячого майданчика з гойдалками, пісочницями, лавочками:
- придбання майданчика:
- доставка до місця встановлення:
- монтаж
8. Цільова аудиторія (основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами проекту,
стейкхолдери - співучасники)
Діти дошкільного та молодшого шкільного віку (0-12 років). їхні батьки та люди похилого віку ('оскільки
додатково будуть встановлені лавочки)
Співучасники: голова квартального комітету №5. активні мешканці мікрорайону
9. Очікувані результати:
Кінцевою метою проекту буде спорудження дитячого майданчика, що дасть можливість поліпшити умови
для відпочинку та організації дозвілля дітей, проводити більше вільного часу батьків з дітьми на свіжому
повітрі.
10. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)
Орієнтовна вартість, грн.

Складові завдання
1.

Виконання підготовчих робіт на місці встановлення
майбутнього майданчика (вирубка чагарників, прибирання
сміття, покіс трави)

Виконано за рахунок авторів
проекту та спонсорів

2.

Вивчення та уточнення цінових пропозицій для реалізації
проекту

0 грн

3.

Замовлення дитячого майданчика з гойдалками,
пісочницями, лавочками

0 грн

4.

Придбання майданчика: 2 пісочниці (закриті), 2 гойдалкибалансери, 2 гойдалки, 1 ігровий комплекс, бесідка, 6
лавочок

57 000 грн.

5.

Доставка до місця встановлення

1000 грн

6.

Монтаж

2000 грн

60 000 грн

РАЗОМ:

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, меш канців, представників ЗМІ, з метою обміну думками, інформацією, можливих
узгоджень тощо (необхідне підкреслити):
а)

висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси
для зазначених вище цілей

Уа1епгіпка261185@gmail.com

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси .
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених

ГОЙДАЛКА -БАЛАССИР

ПІСОЧНИЦЯ - ТРАНСФОРМЕР

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

рУ

про

З Р лГ # /

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.

В исное

_

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 коохруїтування)

(Дата)

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

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган згідно з реєстром)
ВСІ ПУНКТИ Є О БО В’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ
(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 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 відповідь
підкреслити):
а) так (зазначити, яку саме інформацію надано додатково)

.Кй.Л

К У & Л .......5............................^

................

б) ні ‘{яомуТзазначити 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. рішенн
виконавчого комітету та Роменської міської ради, зокрема, Генеральному плану міста Ромни (якщо це пов’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 (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 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
Оллауваженнями (необхідно внести відповідні зауваження за пропонованою нижче формою)________
Складові проекту
Витрати за кошторисом
Запропоновані
Зміни, внесені виконавчим
органом
автором проекту
Ь' о о о
2.

Загальна сума проекту, пропонована автором, складає (-, О О О й гривень.
Загальна сума проекту, відкоригована згідно з зауваженнями виконавчого органу, складає (~>Ь 0 0 0
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)_дак.
б)

ні

2.10. Висновок стосовно технічних можливостей реалізації
підкреслити):
а)_п9зшивний
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) псшщішщй
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 або об’єкту/будівлі
а) позитивно......$ ..% .)С .П ...І7 ./ И . .)(?...............................................................................................
б)
нейтрально
(зазначити
можливі
ускладнення
під
час
реалізації
проекту)

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови)

2.14. Чи реалізація запропонованого проекту
утримання, поточний ремонт і т.д.)
а) так {які у річному вимірі?)
.. Й-Яг-.-^М? .ІЛ. УУг.. .0 &

б) ні

. 'йнц..

передбачає витрати в майбутньому (наприклад, витрати на

кЖ.....................................................................................

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

20. І О. 2 0 1 7 (дата)

ПІБ керівника виконавчого орану
Роменської міської 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 О.ОЦ' році
1. Коротка назва проекту..

2. Включено до реєстру поданих проектів за №

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

