Додаток 1
до Положення про
бюджет міста Ромни

громадський

ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок
коштів громадського бюджету м. Ромни у 201$ році
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )
Дата надходження проекту
(заповнюється уповноваженим робочим органом)

Л . ЯР. М > №

ПІБ особи уповноваженого робочого органу що реєструє проект'.

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИЛЛЯЗАПОВНЕННЯ!
1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Встановлення захисного паркану-огорожі на території Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 за адресою:
вул. Конотопська, 50
2. Пріоритетні напрямки проекту (необхідне підкреслити і поставити знак « ^ »/:
• облаштування тротуарів -

СІ

• естетичне облаштування міста - П

• дороги - П
• будівництво спортивних та дитячих майданчиків - П
• облаштування зон відпочинку (у т.ч. зі створенням точок вільного доступу до мережі Інтернет) та
упорядкування прибережних смуг водойм - □
• розвиток вело - та бігової інфраструктури - □
джерел енергії) - О

• вуличне освітлення - □
• заходи з енергозбереження (використання відновлювальних

• інше - □

3. Місце реалізації завдання (адреса, назва житлового масиву/мікрорайону, установи/закладу, кадастровий
номер земельної ділянки якщо відомо, тощо.)'.
Огорожу планується встановити у мікрорайоні Процівка, за адресою: вул. Конотопська, 50.
4. Проблема, на вирішення якої він спрямований.
Наша школа знаходиться в центрі мікрорайону Процівка. Шкільне подвір’я не просто місце проведення
урочистих заходів — це культурний осередок, школа - простір для розвитку інтелектуальної, естетичної,
емоційної особистості школяра. На сьогоднішній день це вимагає створення комфортних умов для учнів як в
школі, так і довкола неї.За 100 років експлуатації територія школи перетворилася на небезпечний об'єкт. З ліва,
по периметру, знаходиться дорога й приватний сектор. Відсутність огорожі надає вільний доступ на територію
та в приміщення школи не тільки батькам і дітям, але й пересічним громадапигс*, ж течуть соціальну небезпеку і
являються загрозою для навчально-виховного процесу, життю та здоров'ю дітей. ТЕРМІНОВО необхідно
встановити огорожу шкільної території, щоб унеможливити проникнення на територію бродячих собак, худоби,
знесення сміття мешканцями приватного сектору, чим забезпечити дотримання санітарно-епідемічного режиму.
У 2014 році ми встановили кілька табличок, на яких написали, що тут заборонено палити багаття, розпивати
спиртне, курити, смітити, та це не допомогло. На територію школи приходять відпочивати цілими компаніями,
приносять їжу, але забувають за собою прибирати. Співробітникам школи часом доводиться вранці по 1-2 куба
сміття виносити за «відпочиваючими».
Мета проекту*
5. Основна мета проекту

5. Основна мета проекту «Встановлення захисного паркану-огорожі на території Роменської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №10 за адресою: вул. Конотопська, 50» є облаштування території парку в мікрорайоні Процівка,
створення комфортних умов для безпечного відпочинку дітей та їх батьків, інших мешканців мікрорайону, а
також захист території парку від стороннього проникнення тварин та осіб, схильних до асоціальної поведінки.
П роведення благоустрою призведе до відповідності території санітарно-технічним вимогам для
перебування відпочиваю чих жителів мікрорайону.
К лю чові показники оцінки результ ат у проекту:
•

покращ ення ест ет ичного ст ану приш кільної території, яка знаходит ься в центрі
м ікрорайону Процівка;

•

забезпечення дот рим ання саніт арно-епідем ічного реж им у;

• підвищ ення рівн я безпеки громадян.
6. Короткий опис проекту (Опис проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, який може бути
потенційним виконавцем проекту. Також обов 'язково зазначити відповідність стратегічнім пріоритетам і
цілям розвитку міста. Якщо проект носить капітальний характер, зазначається можливість користування
результатами проекту особами з особливими потребами, не більше 50 слів)
У рамках реалізації проекту «Встановлення захисного паркану-огорожі на території Роменської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №10 за адресою: вул. Конотопська, 50» необхідно встановити паркан протяжністю 480 м, висотою 1,8 м. Огорожа являє собою паркан, виготовлений із металевих конструкцій, який буде перешкодою для
потрапляння на територію сторонніх осіб та транспортних засобів, що можуть нести загрозу життю та здоров'ю
відпочиваючих.
Для забезпечення затишку та краси передбачено облаштування дорожньо-стежкової сітки, алеї. На території
об’єкту буде знаходитись галявина для ігор, по периметру будуть розміщені клумби з квітами, лавки з урнами
У зимовий період на галявині можна заливати каток. Окрім того, буде впроваджено створення додаткових
зелених зон, правильне їх оформлення за принципами ландшафтного дизайну та забезпечено догляд за
рослинністю в процесі її життєдіяльності. Зелені насадження будуть основними елементами художнього
оформлення парку та задовольнятимуть потреби у відпочинку на свіжому повітрі.
Встановлення огорожі та естетичне облаштування паркової території відповідатимуть вимогам та нормативам з
ОП та ПБ.
http://zagrada.ua/item/9-vorota.html

Ворота «Загорода».

Зварна сітка в рулонах «Загорода»

*Вище зазначені об’єкти огорожі узяті із сайту http://zagrada.ua/item/7-setka-svarnava-zagrada-klassikpvkh-v-rulone.html
Дані ціни є одними з найнижчих у порівнянні з аналогічними вітчизняними магазинами.
У рамках реалізації проекту «Встановлення захисного паркану-огорожі на території Роменської ЗОШ І-ІІ
ступенів №10 за адресою: вул. Конотопська, 50» планується здійснення таких почергових кроків:
1. огляд території парку;
2. складання плану облаштування території;
3. підготовка території до проведення ремонтних робіт:
а) звільнення території від сміття, засипання ям, заглиблень, видалення каміння;
б) видалення сухих, заражених шкідниками, хворобами дерев та кущів;
в) вирівнювання поверхні під будівництво паркану.
7. Запропоновані завдання з поясненнями, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його
реалізація вплине на подальше життя мешканців.
Завдання проекту:
>
>

сприяння створенню рівних умов для повноцінного, здорового і безпечного розвитку дітей
дошкільного та шкільного віку відповідно до Стратегії розвитку «Ромни 2020»;
поліпшення комфорту проживання мешканців.

Дані завдання повинні бути реалізовані, оскільки паркан-огорожа - це не тільки визначення меж ділянки, це
облаштування, яке дозволяє створити простір для безпечного дитячого життя, це зручність та імідж одночасно.
Благоустрій паркової території, художнє оздоблення, озеленення, оформлення клумб, алеї, галявини для
культурно-оздоровчого відпочинку, сучасний дизайн паркану-огорожі надасть вулиці Конотопській та й місту в
цілому естетичний вигляд.
Захисний паркан-огорожа висотою 1,8 м сприятиме безпечному перебуванню на території відпочиваючих, адже
це першочергове завдання. Батькам не потрібно буде хвилюватися за перебування дітей на території парку.
8. Цільова аудиторія
(основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами проекту,
стейкхолдери - співучасники).
1. Мешканці мікрорайону Процівка всіх вікових категорій.
Потенційними співучасниками (стейкхолдерами) проекту є:
батьки вихованців ДНЗ та ЗНЗ, небайдужі мешканці, благодійники, котрі візьмуть участь у підготовці
території до встановлення огорожі;
стратегічний підрозділ, який буде реалізувати проект;
міська рада, яка візьме огорожу на баланс міста.
9. Очікувані результати:
Від реалізації проекту очікуються наступні результати:
'> гарантування безпечного та комфортного перебування мешканців мікрорайону на території парку;
> покращення естетичного вигляду частини вулиці Конотопська;
> підвищення стану правопорядку та безпеки на території мікрорайону Процівка, особливо у вечірній та
нічний час;
У покращення загального вигляду мікрорайону міста, підвищення його привабливості.

10. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)
Складові завдання

Орієнтовна вартість, грн.

1. Зварювальна сітка в рулонах - 18 рулонів.

32000.00 грн

2. Стовпи - (2,5м) - 180 шт.

44100.00грн

3. Ворота-2шт.

14300.00грн

4.

5400.00 грн

Кріплення - Зшт. на стовп 180*3*10 грн.

5. Матеріал для закріплення стовпів (пісок, щебінь,
цемент).

3100.00грн
Власними силами
мешканців мікрорайону
Процівка

6. Будівельні роботи.

7. Облаштування клумб, дорожньо-стежкової сітки,
галявини, лавок та урн.
РАЗОМ:

Власними силами
мешканців мікрорайону
Процівка та благодійників
1 0 0 0 0 0 .0 0 гр н

11. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, віком від 16 років які зареєстровані на терито]
м. Ромни та підтримують цей проект (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка спис
повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку
паперовій формі).
1. Жила Ганна Олександрівна
2. Гуменюк Світлана Вікторівна
3. Калуга Ольга Василівна
4. Симоненко Алла Володимирівна
5. Вегера Ольга Миколаївна
6. Левченко Світлана Юріївна
7. Павлюк Тетяна Іванівна
8. Сфремова Наталія Олександрівна
9. Реміз Тетяна Миколаївна
10. Таран Ольга Сергіївна
11. Полонська Олена Олександрівна
12. Довгопола Катерина Дмитрівна
13. Яременко Оксана Олександрівна
14. Фідь Тамара Петрівна

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 адресі
Примітка:
Контактні дані авторів проектів (тільки для Роменської міської ради), зазначаються на зворотній сторінці
бланку-заявки, яка є недоступною дата громадськості.
13. Інші додатки (якщо необхідно):

a) список мешканців міста Ромни, які підтримують проект;
b)

фотографії, які стосуються цього проекту 9 шт.

о

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган згідно з реєстром)
ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ

(у випадку, якщо 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 Роменськоїміської 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 (необхідну відповідь підкреслити:
а) так
б) ні {чому?зазначити чіткі причини)

2.2.
Інформацію, що викладена у Формі проекту, було доповнено автором проект}' (необхідну відповідь
підкреслити):
а) так (зазначити, яку саме інформацію надано додатково) _

б) ні {чому?зазначити чіткі причини)

2.3.
Запропонований
підкреслити):

проект стосується

повноважень Роменської

міської ради

(необхідну відповідь

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 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) т {зазначити чіткі причини)

2.6.
Територія/земельна ділянка/об’єкт на якій відбуватиметься реалізація запропонованого проекту (необхідну
відповідь підкреслити);
<ї)_це-^ериторія/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)'.

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 нижче 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

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 або об’єкту/будівлі
а) позитивно........... Й
) С . .С.. . Є . М . ! ? . ................................................................................
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?)

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 можуть зашкодити реалізації пропозиції (проекту) та інші зауваження, що є важливими для
реалізації запропонованого проекту)*
а) позитивні
бУнегативні
Обгрунтування/зауваження:
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О. М ІП'

(дата)

(підпис)

ПІБ керівника виконавчого орану
Роменської міської ради)

Додаток З
до Положення про
бюджет міста Ромни

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

громадський

рот

1. К ор отка назва проект;.
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2. В кл ю чен о до р е є с т р у п о д а н и х п р оектів
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О ш ^ у т о ч н е н ь ш о б а ж а є надати автор (н ап р и к л ад у т о ч н ен н я вартості, місця реал ізації, о б ’єкту)
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(інша додаткова інформація, можи бути додана т ^ іс с обов'язковою надасться у додатках про шо чачначагться в уточненні)
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