
Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 
рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 
Чернігові на 2016 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )

Примітка: пункти, зазначені є обоє ’язковими для заповнення!

!•* Назва проекту (не більше 15 слів): «З турботою про здоров’я майбутніх берегинь 
України ».

2. * Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує сутнасть 
витрат):

видатки: ЕИ поточні X капітальні
Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Район Старої Подусівки

3. * Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18, вул. Гагаріна, 24

4. * Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Майстерня з обробки тканин і текстильних матеріалів знаходиться у приміщенні, що 

виготовлено із бетонних панелей, віконні рами старі і не забезпечують потрібний 
температурний режим ( у період з жовтня по квітень місяць у приміщенні дуже холодно). 
Майстерня оснащена старим обладнанням, а саме швейними машинами з ручим та 
ножним приводом, які були придбані більш ніж 50 років тому , які морально і технічно 
застарілі та не підлягають ремонту. Такі умови праці не відповідають сучасним вимогам 
навчання та виховання підростаючого покоління, не сприяють якісному засвоєнню 
програмного матеріалу.

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який 
може бути потенційним виконавцем проекту):

Кожна мати хоче, щоб її дитина була здоровою, щасливою і всебічно розвинутою. Але, 
щоб ці бажання та мрії здійснились потрібно дитину забезпечити необхідними 
комфортними умовами для навчання та виховання. Успіх занять певною мірою залежить 
від чіткої організації робочого місця школяра, від виконання санітарно-гігієнічних вимог, 
від сучасних засобів навчання. За 53 роки існування школи матеріальна база майстерні не 
поповнювалась новим обладнанням. Дівчатка користуються старими швейними 
машинами, які не відповідають сучасним вимогам. Кількість машинок не достатня для 
того, щоб кожна дівчинка встигла за урок виконати необхідні вправи( на одну швейну 
машинку приходиться п’ять дівчаток).
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Але не тільки сучасне обладнання сприяє виконанню програми та її якісному 
засвоєнню, але і температурний режим приміщення. Так, як майстерня знаходиться у 
приміщенні з бетонних панелей, то під час занять учні змушені інколи працювати у 
верхньому одязі, що знижує їх працездатність та обмежує у виконанні тих чи інших 
ручних операцій.

Тому, для збереження здоров’я дівчаток та поліпшення умов для якісного викладання 
програмного матеріалу, звертаємось з проханням провести необхідні роботи по 
утепленню приміщення майстерні, а саме : утеплення зовнішньої стіни будівлі, утеплення 
підлоги, заміни вікон та оснащення кабінету сучасними швейними машинами.

6*  Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 
Чернігова у разі його реалізації:
(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин роботи 
об 'єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і які не 
зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)

Даний проект буде доступний не тільки дівчаткам під час проведення занять з 
трудового навчання, але і учням всієї школи, так як на базі даного приміщення 
проводяться заняття з інших предметів, заняття гуртків, проведення педрад, лекцій для 
учнів, вчителів та батьків, загальношкільних заходів та проведення міських семінарів.

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари (основна 
мета реалізації проекту; проблема, якої воно 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)

Мета:
- утеплити майстерню з обробки тканин і текстильних матеріалів, що буде зберігати 

необхідний тепловий режим для занять, сприяти економії енергоносіїв та 
відповідати санітарно-гігієнічним вимогам;

- оснастити майстерню сучасними швейними машинами, що буде сприяти кращим 
умовам засвоєння програмного матеріалу, створенню можливості для більш 
предметного ознайомлення школярів із сучасною технікою.

Проблема:
- застарілі вікна, холодні стіни та підлога не дозволяють підтримувати температурний 

режим та утримувати тепло у приміщенні;
- застаріле обладнання майстерні не відповідає сучасним умовам навчання та 

виховання підростаючого покоління.



8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна

Складові завдання Орієнтовна вартість 
(брутто), грн

1. Вікна 3800 х 5= 19000 !

2. Відкоси 1500x5=7500

3. Відлив 150x5=750

4. Підвіконня 355x5=1775

5. Монтаж 506x5=2530

6. Утеплення стіни - піноізолом 3x600=1800

7. Утеплення підлоги - піноізолом 3x600=1800 1

8.Свердління отворів та їх закладення 53x7=371

9. Швейні машини {Singer TALENT 3323) 3779x10=37790

РАЗОМ: 73316

9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Чернігова, мають право голосу та підтримують цю 
пропозицію (проект) (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка 
списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки 
(.необхідно додати оригінал списку у  паперовій формі).

11. * Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
  для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси......................
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Чернігівської міської ради),
вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
12. Інші додатки (якщо стосується):

а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?




