Додаток 1
до Положення про Бюджет участі
Галицинівської сільської ради
ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2020 РОЦІ
Заповнюється оператором:
Дата надходження проекту
Номер реєстрації проекту
ПІБ та підпис особи, що реєструє проект

Інформація про проект
1. Назва проекту (одне речення)
Комфортні умови заради успішного навчання
2. Категорія проекту
___ Житлово-комунальне господарство
___ Освіта
___ Охорона здоров’я
___ Культура

____ Соціальний захист
___ Охорона навколишнього природного
середовища
___ Спорт

3. Село, селище
Лимани, але в цілому проєкт стосується 5 сіл Галицинівської ОТГ
4. Адреса, назва установи/закладу, будинку, де пропонується реалізувати проект
Прибузька філія Центру освіти дорослих /с. Прибузьке, вул. Шкільна, 39;
Лупарівська філія ЦОД/ с. Лупареве, вул. Шкільна, 19;
Українківська філія ЦОД/ с. Українка, вул. Шкільна, 8;
Галицинівська філія ЦОД/ с. Галицинове, вул. Миру, 23;
Тренерська аудиторія в Лиманівській ЗОШ І-ІІІ ступенів/ с. Лимани, вул. Центральна, 149.
5. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Проєкт спрямований на створення комфортних умов навчання у філіях та тренерських
кімнатах Центру освіти дорослих Галицинівської ОТГ під час проведення освітніх заходів
для дорослих. У межах проєкту буде придбано 5 кондиціонерів для всіх філій Центру освіти
дорослих і тренерської кімнати в Лиманівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Завдяки роботі техніки
температурний режим буде прийнятним для роботи, особливо влітку, коли в роботі
використовуються різноманітні прилади та спеціалізоване приладдя, що позитивно вплине
на інтелектуальну та фізичну роботу учасників, їх самопочуття під час навчання з травня по
кінець вересня місяця.
Завдяки проєкту: учасники освітніх програм легше сприйматимуть інформацію та
успішно працюватимуть під час виконання практичних завдань у сонячні жаркі дні року та в
зимовий період.
Заклади освіти громади ставатимуть більш комфортними для їх учасників, учнів,
викладачів і не тільки.

Громада ефективно впроваджуватиме політику з надання якісної, доступної освіти
протягом життя.
Повний опис проекту та прогнозний обсяг витрат
6. Проблема (передумови, обгрунтування необхідності реалізації проекту)
Ефективність надання освітніх послуг Галицинівської ОТГ складається з декількох
показників: якість освітніх програм та методологій; підготовки тренерів та викладачів;
взаємодія викладача і учасника освітньої програми; матеріально-технічне оснащення
аудиторії; інклюзія; комфортність перебування в приміщенні. На жаль, останній показник
має низький рейтинг задоволеності, особливо в останні місяці весни, протягом усього літа та
перших 2-х місяців осені, а також в холодну пору року. Спекотна погода, яка розігріває
навчальні аудиторії негативно впливає на самопочуття учасників освітніх програм, що у
свою чергу знижує ефективність засвоєння навчального матеріалу та якість виконання
практичних завдань, як і мороз.
Наш проєкт покликаний покращити умови протікання навчального процесу для
дорослої категорії людей Галицинівської ОТГ, особливо температурний комфорт
перебування тренерів і учасників в навчальних аудиторіях. Завдяки придбанню і
встановленню 5 кондиціонерів ми зможемо задовольнити комфортні умови перебування
дорослих в навчальний період. А враховуючи те, що навчальні приміщення Центру освіти
дорослих базуються в Прибузькій бібліотеці, в Лупарівській, Галицинівській, Українківській
і Лиманівській школах, то аудиторія людей, яким даний проєкт принесе комфорт, додатково
збільшиться на 2,5 тис.осіб – дітей і підлітків громади, а також педагогів, батьків та жителів
ОТГ в цілому.
7. Мета проекту
Створення комфортних умов в філіях та тренерських кімнатах Центру освіти дорослих
Галицинівської ОТГ під час проведення освітніх заходів для дорослих.
8. Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування
1. Встановлення 5 кондиціонерів в аудиторіях Центру освіти дорослих:
- Прибузька філія Центру освіти дорослих /с. Прибузьке, вул. Шкільна, 39;
- Лупарвська філія ЦОД/ с. Лупареве, вул. Шкільна, 19;
- Українківська філія ЦОД/ с. Українка, вул. Шкільна, 8;
- Галицинівська філія ЦОД/ с. Галицинове, вул. Миру, 23;
- Тренерська аудиторія в Лиманівській школі/ с. Лимани, вул. Центральна, 149,
сприятиме нормалізації температури в приміщеннях та позитивно вплине на фізичнорозумову діяльність дорослої людини. Техніка буде придбана у відповідності до квадратури
приміщень, щоб ефективність кондиціонерів була максимально корисною.
9. Для кого цей проект (основні групи мешканців, які зможуть користуватись результатами
реалізації завдання)
1. Учасники освітніх програм Центру освіти дорослих – близько 400 дорослих осіб,
віком 18+, переважно жінки. Діти, які навчатимуться в навчальний період в приміщеннях
ЦОД, – 900 осіб, а також педагоги та батьки.
10. План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)
1. Придбання техніки та її встановлення у 5 приміщеннях ЦОД в 5 селах
Галицинівської ОТГ;
2. Експлуатація та перевірка ефективності використання техніки під час проведення
освітніх програм.

11. Ключові показники оцінки результату проекту: економічні (наприклад, збільшення
надходжень до бюджету, економія ресурсів тощо), соціальні (наприклад, рівень охоплення
дітей фізичною культурою та спортом тощо), економічні (наприклад, зменшення
забруднення навколишнього природного середовища тощо), інші показники, які можна
використати для оцінки досягнення результатів практичної реалізації проекту)
1. В освітніх аудиторіях Центру освіти дорослих будуть створені комфортні умови для
навчання близько 400 дорослих осіб і 900 дітей, учнів шкіл громади;
2. Завдяки проєкту учасники освітніх програм легше сприятимуть інформацію та
ефективно працюватимуть під час виконання практичних завдань у сонячні жаркі дні року та
під час морозів;
3. Громада ефективно впроваджуватиме політику з надання якісної, доступної освіти
протягом життя.
12. Орієнтовна загальна вартість проекту
168 500,00 грн.
13. Очікуваний термін реалізації проекту
Вересень-листопад 2020 року
14. Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу
Ризиком під час впровадження проєкту є інфляція на національному рівні і відповідно
подорожчання техніки.

15. Бюджет проекту
№
п/п

Найменування товарів (робіт,
послуг)

Кількість, Ціна за одиницю,
од.
грн.

Вартість, грн.
Сільський
бюджет

Залучені
кошти

1

Кондиціонер на 40-80 м2 площі
2
приміщення

27999,00

55998,00

0,00

2

Кондиціонер до 60 м2 площі
приміщення

25000,00

75000,00

0,00

3

Мережевий подовжувач 40м на
1
котушці

1347,00

1347,00

0,00

4

Подовжувач на котушці 2Е 4
розетки 15 м

2

545,00

1090,00

0,00

5 Встановлення кондиціонерів

5

3000,00

15000,00

0,00

6 Фліпчарт

1

1565,00

1565,00

0,00

Всього:

3

150000,00

0,00

16. Автор проекту
Прізвище
Сікаленко
Ім’я
Руслана
По батькові
Олексіївна
Дата народження
Серія, номер паспорту (або посвідки на проживання)
ЕР 097854
Телефон
+8066 – 95 – 49 – 188
Адреса місця реєстрації
с. Лимани, вул. Будівельників, 42
Електронна пошта
rusalina.sikalenko@gmail.com
Вік
___18-30, ___ 31-40, ___41-50, ___51-60, ___60Рід занять
___Студент, ___Працюю,

___ Безробітний, ___ Пенсіонер, ___ Підприємець

Додатки до заявки:
1.
Копія паспорту або посвідки на проживання
2.
Бланк підтримки проекту з підписами людей, що його підтримали
3.
Фото, схеми, креслення, комерційні пропозиції, що демонструють очікуваний
результат
Згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р.
№2297 - VI
я,________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові повністю)
__________________________________________________________________________
даю згоду на обробку моїх персональних даних вказаних у розділі 4 цього бланку-заяви
Галицинівською сільською радою та членам Комісії з питань Бюджету участі,
виключно для реалізації Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет
участі) Галицинівської сільської ради на 2019-2020 роки.

________________________
Дата

________________________
Підпис

Я погоджуюсь:

що заповнений бланк (за виключенням п.16 з особистими даними автора
проекту) буде опубліковано в електронній системі та на сайті Галицинівської
сільської ради;

на можливість модифікації, об’єднання проекту з іншими схожими
проектами, а також її реалізації в поточному режимі;

можливе уточнення проекту, якщо його реалізація суперечитиме
Законам України чи сума для реалізації перевищить максимальний обсяг коштів,
визначених на його реалізацію Галицинівською сільською радою на 2019-2020 роки на
відповідний рік .

___________________
Дата

______________
Підпис автора

__________________
ПІБ автора

