
Додаток 2 

до Положення про громадський 

бюджет (бюджет участі) у 

Бобринецькій міській 

об’єднаній територіальній 

громаді  на 2020 рік 

 

 

БЛАНК-ЗАЯВКА 

проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів 

громадського бюджету (бюджету участі) у Бобринецькій міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2020рік, та список осіб, які 

підтримують цю пропозицію 

 

Ідентифікаційний номер проекту 
 

Вид проекту малий 

1. * Назва проекту (назва повинна коротко розкривати суть проекту та 

містити не більше 15 слів): ЗОНА КОМФОРТУ ТА ВІДПОЧИНКУ. 

2.* Точна адреса та назва об’єкта, щодо якого планується реалізувати 

проект: вулиця Миколаївська, 60, біля приміщенні комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької міської ради. 

 

3. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту (основна мета 

реалізації проекту; проблема, якої він стосується; запропоновані рішення; 

пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його 

реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які 

зможуть користуватися результатами реалізації завдання). 

      Приміщення будівлі колишнього повітового училища, яку побудували 

в 1901 році має велику історичну цінність для нашої громади.  

Не один рік споруда потерпала від руйнації. 

З вересня 2019 року в ній нарешті відновилося життя. Позашкільний 

заклад  Центр дитячої та юнацької творчості, який відвідує більше як 800 

дітей нашого міста вдихнув в заклад  творчість та дитячу енергію.  

Біля приміщення встановлено інформаційний стенд,  розробка якого 

відбувалася у рамках грантового проекту «Розвиток туризму-майбутнє 

міста», яку презентувала громадська організація «Бобринець- ІКС-тур». 

На даний час територія перед приміщенням не облаштована, і має не 

естетичний вигляд. 

Щоб додати завершеності і комфорту території біля приміщення ЦДЮТ, 

необхідно створити зону відпочинку, яка б приваблювала туристів, гостей 

нашого міста, відпочиваючих та людей похилого віку.  



Сучасні зручні лавочки, стильні ліхтарі, гарні зелені насадження. 

Біля приміщення , для зручності можна встановити невелику 

велопарковку.  
 

Проект «Зона комфорту та відпочинку», це площадка в центрі міста на 

200 м2, прямокутної форми, біля приміщення ЦДЮТ, адже це центр міста і 

кожного дня по ньому ходить велика кількість людей. 

 

Проект вирішить питання благоустрою нашого міста(відповідно до Закону 

України "Про благоустрій"), в вчасності центральної  її частини, де можна 

відпочивати насолоджуючись природою. 

Даний проект орієнтований на мешканців міста, відвідувачів 

позашкільного закладу, туристичних груп та людей похилого віку. 

Для більш детального вивчення потреби жителів було проведено 

опитування. За результатами якого можна визначити, що біля будівлі КЗ 

«ЦДЮТ» необхідно створити зону комфорту та відпочинку. 

 

Аналіз слабких та сильних сторін, можливостей та загроз (SWOT) 

 

СИЛЬНІ СТОРОНИ 

1. Значна кількість жителів 

громади, які прагнуть створити 

таку зону для відпочинку. 

2. Наявність території для 

реалізації проекту. 

3. Центральна частина міста. 

4. Територія яка є частиною 

туристичного маршруту. 

5. Поряд знаходиться відео 

спостереження. 

 

СЛАБКІ СТОРОНИ 

1. Відсутність зручних лавок для 

відпочинку громадян. 

2. Мала кількість велопарковок в 

центрі міста. 

 

 

ЗАГРОЗИ 

1. Підвищення цін на матеріал, 

який необхідний для реалізації 

проекту. 

 

МОЖЛИВОСТІ 

1. Підтримка проекту мешканцями 

громади. 

2. Дотримання належного 

санітарного стану на території де 

буде  реалізований проект. 

3. Часткова реалізація проекту за 

рахунок трудових вкладень 

працівників ЦДЮТ та 

волонтерів. 

4. Відновлення історичної цінності 

як самої будівлі закладу так і її 

прилеглої території. 



 

Враховуючи вищезазначене можна зазначити: 

Основна мета реалізації проекту: облаштування сучасної зони для 

комфортного відпочинку громадян. 

Головна проблема: на сьогоднішній день на території центральної 

частини міста досить мало облаштованих місць для затишного відпочинку. 

Запропоноване рішення щодо розв'язання проблеми і його 

обґрунтування: для поліпшення благоустрою нашого міста, а саме 

центральної його частини, Ми пропонуємо створити зону комфорту та 

відпочинку, яка дасть змогу задовольнити рекреаційні потреби жителів та 

гостей громади.  

Показник витрат:46176 грн.(загальна сума витрат на проект). 

Показник продукту: орієнтовна мінімальна кількість жителів, які будуть 

відпочивати на даному об’єкті 1000 осіб.(може варіюватись, адже точно 

визначити вкрай тяжко) 

Показник ефективності: відношення показника витрат до показника 

продукту ( показник витрат/показник продукту) грн/ос. 

Показник якості: мінімальна частка користувачів зоною комфорту та 

відпочинку від загальної кількості жителів громади ( показник 

продукту*100/11667(кількість жителів ОТГ)) %, із загальної частки 

вказати жінок. ( наприклад 12% з них 7%-жінки) 

Внесок працівників ЦДЮТ, батьків та гуртківців – посадка зелених 

насаджень, квітів, встановлення лавок та велопарковки, прибирання 

території. 

Основним показником якості реалізації проекту є соціальний, оскільки 

втілення цього проекту в життя охопить велику кількість людей різних 

вікових категорій та надасть їм змогу комфортно відпочивати та 

спілкуватися в затишному куточку міста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



4.* Розгорнутий фінансовий опис всіх складових проекту, якщо потрібно вартість робіт чи монтажу. 

 
№ 

з/п 
Найменування 
обладнання, чи робіт 

Одиниця 
виміру 

Кількість Вартість одиниці Доставка 
Загальна 
вартість, 

грн. 

Примітка 

1. Скамья парковая 

деревянная Юлия 2м 

(з доставкою) 

шт.          6 3 175 20250 https://prom.ua/p274448502-skamya-parkovaya-
derevyannaya.html 

Установка власними силами 

2. Світильник вуличний h-

2,2м Lemanso 2 ліхтарі 

100W ант. золото / 

PL1102 (З доставкою) 

шт. 2 4585 9570 https://lemanso.com.ua/ua/osvetitelnye-pribory/svetilniki-
ulichnye/svetilnik-ulichnyj-h-22m-lemanso-2-fonarya-100w-

ant-zoloto-p 

3. Велопарковка "Кросс" на 

8 місць (з доставкою) 

шт. 1 3500 4500 https://www.sab.kh.ua/veloparkovkana8mest.html 

Установка власними силами 

4. КИПАРИСОВИК 

ЛАВСОНА 'СИЛВЕР 

ГЛОБУС' (Джерело - 

Розсадник 'Зелені 

Янголи' (з доставкою) 

шт. 8 200 2400 https://landshaft.info/ru/kiparisovik/116-kiparisovik-
lavsona#.XwcplygzbIU 

Посадка власними силами 

 

 

 

 

 

5. Установка вуличних 

світильників 

( з матеріалами) 

 

шт. 2 1500 4000 КП «Комунальник» 

6. ИКЕА ЛЕДАРЕ, 

803.887.52 

Лампа світлодіодна Е-

27(100v) для вуличних 

світильників. 

шт. 4 148 592 Магазин «Стройбат»  

м.Бобринець  

Установка власними силами 

7. Кріпильні елементи для 

велопарковки «КРОСС» 

шт. 12 18.00 216 Магазин «Стройбат»  

м.Бобринець  

Установка власними силами 

8.  Цемент для установки 

скамейок та 

велопарковки. 

(з доставкою) 

шт. 7 50 450 Магазин «Стройбат»  

м.Бобринець  

Установка власними силами 

 Непередбачувані  

витрати - 10% 

 

   4198  

Разом:    46176 

 

https://prom.ua/p274448502-skamya-parkovaya-derevyannaya.html
https://prom.ua/p274448502-skamya-parkovaya-derevyannaya.html
https://lemanso.com.ua/ua/osvetitelnye-pribory/svetilniki-ulichnye/svetilnik-ulichnyj-h-22m-lemanso-2-fonarya-100w-ant-zoloto-p
https://lemanso.com.ua/ua/osvetitelnye-pribory/svetilniki-ulichnye/svetilnik-ulichnyj-h-22m-lemanso-2-fonarya-100w-ant-zoloto-p
https://lemanso.com.ua/ua/osvetitelnye-pribory/svetilniki-ulichnye/svetilnik-ulichnyj-h-22m-lemanso-2-fonarya-100w-ant-zoloto-p
https://www.sab.kh.ua/veloparkovkana8mest.html
https://landshaft.info/ru/kiparisovik/116-kiparisovik-lavsona#.XwcplygzbIU
https://landshaft.info/ru/kiparisovik/116-kiparisovik-lavsona#.XwcplygzbIU


 

 

№ Найменування Зовнішній вигляд Характеристика Вік 

користувача 

(роки) 

1 Скамья 

парковая 

деревянная 

Юлия 1,5м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 175 грн. 

Страна производитель - Украина 

Тип Скамья со спинкой 

Материал изготовления Металл Дерево 
Количество посадочных мест 3 

Наличие подлокотников Да 

Длина 1500.0 (мм) 
Глубина 870.0 (мм) 

Высота с учетом спинки 950 (мм) 

Вес 40.0 (кг) 

Пользовательские характеристики:  

Цвет основания белый, черный, коричневый, серый, 

зеленый,синий, серебрянный, оранжевый,красный,золотой 
Описание 

Скамья парковая деревянная Юлия 1,5м 

Материал боковин: Полоса 40х5mm (с набитым рисунком), кв.12, 
кв.10. 

Габариты: 1500х870mm. Высота 950mm. 

Краска: турецкая CST. Цвет: черный металлик. 
Лавка вскрыта равномерно золотой патиной. 

Лавка комплектуется сосновым брусом 35х60mm вскрытым 

атмосферостойкой мастикой Belinka. 
По требованию заказчика (за дополнительную плату ) лавка может 

быть покрашена в другой цвет и вскрыта другой патиной  (серебром, 

бронзой или медью). Возможна комплектация с дополнительной 
короной. Стоимость дополнительной короны-208грн. 

Товар есть всегда в наличии. Отправку осуществляем по Украине 

службами: Новая Почта, Деливери. 

Від 3 років 

2 Світильник 

вуличний h-2,2м 

Lemanso 2 

ліхтарі 100W ант. 

золото / PL1102 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 585 грн. 

Тип світильника На ніжці 
Напруга живлення 220 - 240В 

Електрична потужність 200 Вт 

Патрон E27 
Колір Античне золото 

Технічні особливості Без лампи 

Ступінь захисту IP44 

Матеріал Метал + скло 

Без обмежень 



3 Велопарковка 

«КРОСС»  

на 8 місць 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3500грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з 6 років і 

старше 

4 КИПАРИСОВИК 

ЛАВСОНА 

'СИЛВЕР 

ГЛОБУС' 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

200грн. 

 (Джерело - Розсадник 'Зелені Янголи' : 
https://landshaft.info/ru/kiparisovik/116-kiparisovik-

lavsona#.XwrFbCgzbIV) - найкращі декоративні рослини з доставкою 

по Україні. 

Макс.высота 1-1.5 м  

Вечнозеленое растение Да  

Влажность Средние требования к влажн. 

 Грунт Средние требования к грунту  

Для групп Да  

Для колористики Да  

Для шпалер Да  

Для рабаток Да  

Солитерное дерево Да  

Для контейнеров Да 

 Болезни и вредит. Устойчив к болезням и вредит. 

 Скорость роста Средняя Диаметр 0.7 м  

Хвойные Да 

 

Без обмежень 



 

5 

Лампа світлодіодна 

Е-27(100v) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 грн. 

Вид 

Умные, Светодиодные 

Группа товаров - Лампа 

Индекс цветопередачи >80Ra 

Материал- Пластик 

Мощность - 7W 

Напряжение - 220V 

Оттенок (цвет) свечения - RGB 

Световая от дача - 80-85Lm/W 

Световой поток (люмен) - 560Lm 

Степень защиты оболочки - IP20 

Технические особенности - С пультом 

Форма - Грушевидная 

Цвет - Белый 

Цоколь - E27 

Габариты 

Высота - 130mm 

Диаметр - 65mm 

Без обмежень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Заповніть таблицю. 

Визначте очікуваний результат від реалізації проекту та групу осіб, на яку буде розповсюджуватись проект. 

 

 
 

№ 

Очікуваний 

результат 

відреалізації 

проекту 

Групаосіб 

Жінки Чоловіки Діти Літні особи Особи  

зфізичнимивада

ми 

Внутрішньо 

переміщені 

особи 

Багатодітні

сімї 

Національні

меншини 

1 
Зона комфорту 
та відпочинку 

х х х х х х х х 

  500 500 800 300 100 50 50 50 

          

          

 



2* Список з підписамищонайменше 10 осіб для малих проєктів, 30 осіб для 

великих проєктів (окрімйогоавторів), наведений у додатку до цього бланка-

заявки. Кожнадодатковасторінка списку повинна матитаку ж форму, за 

виняткомпозначеннянаступноїсторінки (необхіднододатиоригінал списку у 

паперовійформі). 

3* Контактнідані автора проекту, якібудутьзагальнодоступні, у тому числі для 

авторівіншихпропозицій, мешканців, представниківзасобівмасовоїінформації, з 

метою обміну думками, інформацією, можливихузгодженьтощо. Автор 

надаєзгоду на опрацювання, оприлюднення і 

використанняцихконтактнихданих. 

4. Іншідодатки (мапаіззазначениммісцемреалізації проекту, фотографії, 

аудіо/відеофайли, якістосуютьсяцього проекту тощо). 

Примітка 1: пункти, позначені * є обов’язковими для заповнення. 

 

Примітка 2: Контактніданіавторівпроектів (тільки для міської ради) вказуються 

на зворотнійсторінці бланка-заявки, яка не опубліковується. 

Примітка 3: пункт 5 з примітками ** та *** необхіднороздруковувати на 

окремомуаркуші. 

* Автори проекту та їхконтактнідані (данінеобхідновписатичітко і зрозуміло). 

Доступ до цієїінформаціїматимутьлишепредставникиміської ради: 

 

№ Ім’я та 
прізвище** 

Контактні дані Підпис*** 

1 Телих 

Наталія 

Володимирівна 

Поштова адреса, (індекс), : 
27200, м.Бобринець 

********** 

 

e-mail: 
natalitelux210364@gmail.com 

 

******************  

Серія та № паспорта 
******************* 

 

 

** Будь ласка, вкажіть особу/уповноважену 

особу/уповноваженихнадаватиінформаціюпредставникамміської ради. 

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем 

Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади та висловлюю свою 

згоду на обробкумоїхперсональнихданих з метою впровадженнягромадського 

бюджету у Бобринецькій міській об’єднаній територіальній громаді  у2020 році, 

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних ” мені відомо, 

що подання персональних даних є добровільним і що мені належить право 

контролю процесу використання даних, які мене стосуються, право доступу до 

змісту моїх даних та внесення до них змін/коректив. 



 

 

Додаток 3 

до Положення про громадський 

бюджет (бюджет участі) у 

Бобринецькій міській об’єднаній 

територіальній громаді  на 2018-

2020рік 

 

СПИСОК ОСІБ, 

якіпідтримуютьцей проект, щореалізовуватиметься 

за рахуноккоштів 

громадського бюджет (бюджету участі) Бобринецької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік* 

ЗОНА КОМФОРТУ ТА ВІДПОЧИНКУ  

 

№
з/
п 

Ім’я та прізвище Адреса проживання Серія та № 

паспорта 

Підпис 

1 Виноградська 

Людмила 

 Іванівна 

*****************

** 

**********

********* 

 

2 Кобзар  

Надія 

Володимирівна 

*****************

** 

**********

********* 

 

3 Винник  

Тетяна 

Леонтіївна 

*****************

** 

**********

********* 

 

4 Чернієнко 

 Ольга 

Володимирівна 

*****************

** 

**********

********* 

 

5 Кабанець 

Тетяна  

Петрівна 

*****************

** 

**********

********* 

 

6 Голуб  

Оксана  

Володимирівна 

*****************

** 

**********

********* 

 

7 Чернієнко 

Юлія  

Олександрівна 

*****************

** 

**********

********* 

 

8 Хоружа 

Світлана 

Валентинівна 

*****************

** 

**********

********* 

 

9 Кириченко  

Наталія 

 Іванівна 

*****************

** 

**********

********* 

 

10 Куцюрюба  

Олена 

 Василівна 

*****************

** 

**********

********* 

 



 

 

 

* Ставлячипідпис у цьому списку, висловлюю свою згоду на: 

- обробку моїх персональних даних з метою впровадження громадського 

бюджету Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади у 2020році 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Менівідомо, 

щоподанняперсональнихданих є добровільним і щоменіналежить право контролю 

процесувикористанняданих, які мене стосуються, право доступу до 

змістумоїхданих та внесення в них змін/коректив. 


