Додаток 1
до І Іоложення про
бю джет міста Ромни

громадський

ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок
коштів громадського бюджету м. Ромни у * £ & //уои,і
Іден ти ф ікаційн ий номер проекту
(вписуєуповноваж ений робочий орган, згідно з реєстром )
Д ата надходження проекту
(заповнюється уповноваж еним робочим органом)

Л9. (?Я А О /Ї

П ІБ особи уповноваж еного робочого органу що реєструє проект'.

ВСІ П У Н К Т И С О Б О В ’Я З К О В И М И Ы Я З А П ОВ НЕ НН Я!
1. Назва проекту (не більше і 5 слів):

Поточний ремонт дитячого майданчика з улаштуванням штучного покриття за адресою:
Вул. Коржівська, 65, м. Ромни
2. П ріоритетні напрям ки проекту (необхідне підкреслити і поставити знак « *■»):
• облаштування тротуарів - П
• дороги

-

СИ

• естетичне облаштування міста - П
• будівництво спортивних та дитячих майданчиків - Ш

• облаштування зон відпочинку (у т.ч. зі створенням точок вільного доступу до мережі Інтернет) та
упорядкування прибережних смуг водойм - [__1

• вуличне освітлення -

СИ

в розвиток вело - та бігової інфраструктури - 1—І • заходи з енергозбереження (використання відновлювальних
джерел енергії) - □

• інше - □

3. Місце реалізації завдання (адреса, назва житлового масиву/мікрорайону, установи/закладу, кадастровий
номер земельної ділянки якщ о відомо, тощо.)'.

Двір багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Ромни, вул. Коржівська, 65
4.

Проблема, на вирішення якої він спрямований

Поліпшення умов відпочинку та дозвілля дітей
5. Основна мета проекту

Облаштування дитячого майданчика з метою організації відпочинку дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку
6. Короткий опис проекту (Опис проекту не повинен містити вказівки на суб'єкт, який мож е бути

потенційним виконавцем проекту. Також о б о в’язково зазначити відповідність стратегічним пріоритетам і
цілям розвит ку міста. Якщо проект носить капітальний характер, зазначається можливість користування
результатами проекту особами з особливими потребами, не більше 50 с л ів )

У дев яти поверховому будинку проживає багато молодих сімей з малолітніми дітьми на
даний час малеча проводить своє дозвілля на не огородженому маііданчику з піщаним
покриттям. Поряд знаходиться стоянка та гаражі.
7. Запропоновані завдання з поясненнями, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і якам чином його
реалізація вплине на подальше ж иття мешканців.

Необхідно встановити огорожу оитячоги майданчика та влаштувати штучне покриття ие
забезпечить організацію безпеч л < о->^:..ля і відпочинку дітей
(основні групи - . ч

8. Цільова аудиторія

в. які зможуть користуватися результатами проект,

стейкхолдери - співучасники)

Діти дошкільного та молодшого :и-::

та їхні батьки

9. О чікувані результати:

Кінцевим результатом буде встановлення паркану навколо двох частин дитячого
майданчика та влаштування шпп чног> ■покриття.
10. О рієнтовна вартість (к ош тори с) проекту

складові проекту та їх орієнтовна вартість)

С кладові завдання
1.

О рієнтовна вартість, грн.

Встановлення дерев’яної пофарбованої огорожі

8000 грн.

(разом з матеріалами)
2.

Влаш тування основи під штучне покриття (разом

20 000 грн.

з матеріалами) 60 м2
3.

О городження дитячих майданчиків бортовим

20 000 грн.

каменем
4.

Влаш тування штучного покриття дитячого

50 000 грн.

майданчика 60 м2
5.

Кошти на доставку матеріалів

2 000 грн.

5.

6.
7.

100 000 ірн.

РАЗО М :

11. С писок з підписам и щ онайм ен ш е 50 громадян У країни, віком від 16 років які з а р е с .т

■н

:

м. Ромни та п ідтри м ую ть цей проект (окрім ного авторів), що додасться . Кожна додатксб і с т ;с
повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно дооаті

ч - ■

.

.

»

-

•

паперовій формі).
12. К онтактні дані ав тор а/ав тор ів проекту, які будуть загальн одоступ н і, у том у числі для .іьт ;
проектів, м еш канців, п редставників ЗМ1, з метою обм іну дум к ам и , інф орм ацією , м ожливі

їжснь

тощ о (необхідне підкреслити):
а)

висловлюю

свою

згоду

на

використання

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

моєї

електронн

для зазначених више цілей

П ідпис особи, шо дає згоду на використання своєї ел ек трон н ої адре^іг'ТТТТ.лжЧтТТ^
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для р з н а ч е й а ч вище цілей.
Примітка:

\

/

К онтактні дані авторів проектів (тільки для Р ом ен ськ ої м іс ь к о ї ради), зазначаються на зворот:-:!'1 ;~ :г їн _
бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.

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

Р

про

л г Я 1/

Картка аналізу проекту,
реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів
громадського (партиципаторного) бюджету м. Ромни
у £ С / Р році
Розділ І. Попередня оцінка проекту з точки зору правильності і повноти заповнення форми проекту
(заповнює уповноваж ений 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 (я к і недоліки? яких даних недост ат ньої)

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

б) не надав додаткову інформацію (чому?)

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

О) н і

уи и ір у н т у в и н н н )

03Ж Й Р (Дата)

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

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган згідно з реєстром)
В С І П У Н К Т И Є О Б О В ’Я ЗК О В И М И Д Л Я ЗА П О В Н Е Н Н Я
(у випадку, я кщ о якесь з пит ань на стосується проекту, необхідно вписат и «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 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)

б) ні (чому?зазначити чіткі причини)

............Ж
2.3.
Запропонований проект
підкреслити):
а') так
б) ні (зазначити чіткі причини)

стосується

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'язано
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
(обґрунтування)

в) не стосується.
2.7.
Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і спрямована
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____________ гривень.
Загальна сума проекту, відкоригована згідно з зауваженнями виконавчого органу, складає
гривень (заповнюється за потреби)
Обґрунтування 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):
аї 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 або об’єкту/будівлі
ґ / / *7
Р 1/1 О
а) позитивно ....................................................../ г Г . ............................/^ ./^ /.( ^ .....................................
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 річном у вимірі?)

........
б) ні

передбачає витрати в майбутньому (наприклад, витрати на

Розділ III. Р еком ен дації щ одо внесення проекту, запропонованого до ф ін ан суван н я за рахунок к ош тів
гром адського (п ар ти ц и п ато р н о го) бюджету м. Ромни, в перелік п роектів д ля голосування (в т.ч. опис
передумов, які мож ут ь заш кодити реалізації пропозиції (проекту) та інші зауваження, що є важ ливими для
реалізації запропонованого проекту)*
а) позитивні
б) негативні
Обґрунтування/зауваження:

13. ШХОГЇ(дата)

А А иргМ&іьо&м
* (підпис)

П ІБ керівника виконавчого орану
Роменської м іської ради)

