
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
ВрАССКий

1. * Назва проекту (назва повинна коротко розкривати суть проекту та
містити не більше 15 слів): Освітлення «Кубинського» скверу
2. * Точна адреса та назва об'єкта, щодо якого планується реалізувати 

проект: м.Бобринець («Кубинський» парк)
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).

Створення сприятливого і комфортного життєвого простору населення 
громади запорука іі успішності та стрімкого розвитку.

Встановлення сучасного зовнішнього освітлення "Кубинського" скверу - 
одне з найважливіших елементів ного , яке одночасно буде
виконувати естетичне, екологічне й економічне завдання та позитивно
впливати на відчуття свободий безпеки його , з метою 
облаштування освітлення скверу активними жителями громади був 
розроблений план дій та проведено комплекс заходів для реалізації даного 
проекту.

План дій

1. Визначення потреби громадян проведення анкетування.

2. Визначення мети та цілей майбутнього Проекту



* Автори проекту та їх контактні дані (дані необхідно вписати чітко і 
зрозуміло). Доступ до цієї інформації матимуть лише представники міської 
ради:

№ Ім’я та 
прізвище** Контактні дані Підпис***

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

Ç u J  lu
<7

e-mail:
loiu

тел.: С50  {Çi f C N

Серія та № паспорта 

C C O ^Ç JL J-

** Будь ласка, вкажіть особу/уповноважену особу/уповноважених 
надавати інформацію представникам міської ради.



3. Звернення до міського голови щодо виділення земельної ділянки для 

встановлення ліхтарів.

4. Розробка Проекту та заповнення бланк-заявки.

5. Проведення агітаційної роботи з метою залучення громадян до 

голосування.

6. Встановлення ліхтарів та благоустрій території.

За даними анкетування було визначено, що саме необхідно в першу чергу 
для благоустрою даного скверу (рис.1)
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Рис.1. Результати опитування жителів громади 

Основна мета реалізації проекту: поліпшення безпеки проживання та 

комфорту жителів громади. Сприяння фізичному > мешканців шляхом

освітлення місць загального користування та спортивних майданчиків у  

вечірній час. Економія коштів па оплату електроенергії шляхом використання 

альтернативних джерел електроенергії.

Головна проблема: з настанням сутінок сквер занурюється у  суцільну 

темряву. Гратися на дитячому майданчику чи тренуватися на спортивному 

майданчику стає практично неможливо. Проходити через сквер у  вечірній час 

дуже страшно та небезпечно для здоров ’я, особливо в осінньо-зимовий період.

Запропоноване рішення щодо розв'язання проблеми і його 

обґрунтування: пропонується встановити: ліхтарі з енергозберігаючими 

світлодіоднгти світильниками. Освітлення зробить парк доступним для



прогулянок, занять фізкультурою та сп темний час доби. 

Основні показники реалізаірі проекту:

Ключовий показник результату проекту - соціальний. Його реалізація буде 

сприяти підвищенню безпеки та покращенню якості життя мешканців.

Показниквитрат: загальний обсяг видатків на реалізацію Проекту становить 

96 173 грн з урахуванням підвищення цін.

Показник продукту: орієнтовна мінімальна кількість користувачів 

майданчиком становить 979 осіб.

Показник ефективності: сума витрат на одного користувача становить 98,2

грн./ос.

Показник якостіі частка користувачів від загальної кількості населення 

громади -  8,4%..

Кизики:підвищення цін на матеріали , доставку та монтаж.



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

№
з/п

Найменування 
обладнання, чи робіт

Одиниця
виміру

Кількість Вартість 
одиниці, грн

Загальна
вартість,

грн.

Непередбачувані 
витрати - 10%

Примітка

1.

Сонячне автономне 
вуличне освітлення

(здоставкою, 
монтажем та 
підключенням)

шт. 7 12490 87430 8743 Ш рБУ /еко-Ьіо-

te x .c o m /u a /2 0 1 6 /ll /0 8 /% D 0

%В7%00%ВО%00%ВС%01%9

6%00%ВО%00%ВО-

%00%В7%00%ВЕ%00%В2%Р

0%ВО%01%96%Р1%88%00%

ВО%01%8С%00%ВЕ%00%ВЗ

Разом:
7 87430 96173

(з  у р а х у в а н н я м  п ід в и щ е н н я  ц ін )



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

№

Очікуваний 
результат від 

реалізації 
проекту

Група осіб

Жінки Чоловіки Діти Літні особи Особи з 
фізичними 

вадами

Внутрішньо
переміщені

особи

Багатодітні
сімї

Національні
меншини

1. Освітлення
«Кубинського»

скверу

464 315 200 100 50 33 20 10



№ Найменування Зовнішній вигляд Характеристика Вік
користувача
(роки)

1 Сонячне
автономне

вуличне
освітлення

В комплект обладнання входить:
Опора кругла оцинкована 6 м - 1 шт.; 
Кронштейн міні парус - 1шт.:
Кронштейн дія кріплення світильника - 
1шт.;

Сонячний фотогальванічний модуль 
ЮОВт -- 1шт.;

Світильник світлодіодний консольний 
«ОКО ДРАКОНА» ЛЕД КУ 15Вт -1 шт.; 
Контролер - 1шт.;
МС-4 колектори - 2шт.;
Аккумулятор- 1шт.

Без
обмежень

Таблиця із зазначеними характеристиками


