Додаток 1
до Положення про
громадський
бюджет
у
місті Херсоні
ФОРМА ПРОЄКТУ,
реалізація якого планується за рахунок коштів
громадського бюджету м. Херсон у 2022 році
Ідентифікаційний номер проєкту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з
реєстром )
Дата надходження проєкту
(заповнюється уповноваженим робочим органом)
Прізвище, ім’я, по батькові особи уповноваженого
робочого органу, що реєструє проєкт:

(підпис)

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!
1. Назва проєкту (не більше 15 слів):
Сучасний екопарк у парковій зоні
…………………………………………………………………………………....
2. Пріоритетні напрямки проєкту (необхідне підкреслити і
поставити знак "Х"):
● облаштування тротуарів – □ ● естетичне облаштування міста – □
● дороги – □ ● будівництво спортивних та дитячих майданчиків – □
● облаштування зон відпочинку (в тому числі зі створенням точок вільного
доступу до мережі Інтернет) та впорядкування прибережних смуг водойм
– Х ● вуличне освітлення – □ ● розвиток вело- та бігової інфраструктури –
□ ● заходи з енергозбереження (використання відновлювальних джерел
енергії) – □ ● інше – □
…………………………………………………………………………………....
3. Місце реалізації завдання (адреса, назва житлового
масиву/мікрорайону, установи/закладу, кадастровий номер земельної
ділянки, якщо відомо, тощо):
м. Херсон, Дніпровський район, Херсонська спеціалізована школа І – ІІІ
ступенів №52 з поглибленим вивченням української мови (вул. Кримська,
127), кадастровий номер земельної ділянки ЯЯ №327575, 2005 р.
…………………………………………………………………………………....
4. Короткий опис проєкту (не більше 50 слів):

Необхідно створити екопростір, як приклад цивілізованого ставлення до
природи. Наявність екопростору згуртує місцеву громаду, поліпшить
умови проживання в районі. З’являється можливість практичних навчань
учнів ЗЗСО №52 дбайливому ставленню до паркової зони шляхом
проведення маршрутів по екологічної стежинці, спортивного орієнтування,
екологічних занять з правил поводження в парковій зоні, що сприятиме
підвищенню
екокультури
населення
в
цілому.
……………………………………………………………………………………
5. Опис проєкту (основна мета проєкту; проблема, на вирішення якої
він спрямований; запропоновані рішення; пояснення щодо того, чому саме
це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине
на подальше життя мешканців. Опис проєкту не повинен містити
вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проєкту.
Також обов’язково зазначити відповідність стратегічним пріоритетам і
цілям розвитку міста. Якщо проєкт має капітальний характер,
зазначається можливість користування результатами проєкту особами з
особливими потребами):
Мета проєкту - створити інноваційний простір для зміцнення здоров'я,
інтелектуального розвитку та згуртування місцевої громади. Проєкт
спрямований на вирішення проблеми для мешканців територіальної
громади, а саме реалізацію прав дитини на збереження та зміцнення
фізичного й психічного здоров'я, формування екологічної свідомості та
здорового способу життя. В мікрорайоні проживає велика кількість дітей,
тому виникла потреба створити безпечний, екологічний та змістовний
простір для організації їх дозвілля, спілкування та можливості проводити
вільний час з користю для здоров'я в естетично облаштованому місці, що
стане альтернативою комп’ютерним іграм та прогулянкам торгівельними
центрами. Парк має стати культурним осередком як для молоді, так і для їх
батьків. Для цього у парку заплановані певні тематичні локації, які дадуть
можливість не тільки активно проводити вільний час, а й виховувати
культурного, екологічно-свідомого мешканця міста. Для реалізації мети
буде створено:
Локація 1. “Зелений клас”. Місце, облаштоване дерев'яною альтанкою
(розміром 3 м*3 м) з лавками по периметру, шкільною дошкою та
корзинами для сміття.
Локація 2. Дорога здоров'я. Доріжки з спеціальним покриттям та
розміткою, завширшки 2 м для катання на роликах та скейтах.
Локація 3. Екологічна стежина. Естетично оформлені доріжки для
прогулянок та проведення маршрутів екологічної стежини. Рослини
газонів, клумб містять QR-коди для ознайомлення з біологічними ознаками
росли, що буде позитивно впливати на виховання дбайливого ставлення до
навколишнього середовища.

Локація 4. Спортивно-тренажерний майданчик. Місце, облаштоване
спортивними тренажерами на спеціальному покритті: універсальний
вуличний тренажер, орбітрек, тяга зверху-жим від грудей, жим ногами
горизонтальний маятник, гребний тренажер, тенісний стіл.
Локація 5. Інтелектуальна галявина. Місце для розвитку логічного,
наочно-образного мислення в процесі гри у великі шахи та шашки, яке
облаштоване столом для шашок (1 шт) та шахматами вуличними великими
(1 шт)
……………………………………………………………………………………
6. Обґрунтування бенефіціарів проєкту (основні групи мешканців,
які зможуть користуватися результатами проєкту):
Реалізованим проєктом зможуть користуватися основні групи мешканців:
1200 учнів освітнього закладу, 2400 батьків, 75 педагогічних працівників,
2500 мешканців з 7 будинків, що розташовані навкруги паркової зони.
…………………………………………………………………………………....
7. Інформація щодо очікуваних результатів у разі реалізації
проєкту:
У разі реалізації проєкту мешканці даного мікрорайону та 1200 учнів
одного з найбільших освітніх закладів міста матимуть можливість для
організації безпечного еко-дозвілля своїх дітей, з метою збереження
здоров'я й формування екологічної культури; набуття умінь оздоровлення
та досвіду вирішення екологічних проблем (на місцевому та локальному
рівнях); усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і
здоров'я людини; здатність і бажання дотримуватися здорового способу
життя. Час роботи парку з 7:30 до 19:00. Це безкоштовне місце відпочинку
для дітей та підлітків мікрорайону.
……………………………………………………………………………………
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проєкту (всі складові проєкту та
їхня орієнтовна вартість):
Складові завдання
Покриття плиткою для пішохідних,велосипедних,
роликових доріжок 1000 кв. м

Орієнтовна вартість,
гривень
33586,99

Лавки паркові ( каркас- бетон, поверхня - дерево) 6 17524,009
шт
Урна для сміття (метал) 6 шт

7200,01

Бігові доріжки з покриттям на поліуретановій
основі «Масніпур» 423 кв. м

35016,931

Тренажери

59455,80

Шахмати вуличні (великі)

23800

Дерев'яна альтанка

28000

Дошка шкільна

2000

Стіл для шашок

8200

Газонне покриття 8 кв. м

3216,12

Обладнання для роледрому (Гребінь подвійний з
площадкою, скліз, бордюр подвійний)

32000,14

РАЗОМ: 250000
9. Список з підписами щонайменше 15 громадян України віком
від 16 років, які зареєстровані або проживають на території м. Херсона,
що підтверджується офіційними документами (довідкою про місце роботи,
навчання, служби чи іншими документами, що підтверджують факт
проживання в місті), та підтримують цей проєкт (окрім його авторів),
що додається для малих проєктів та 50 осіб для великих. Кожна
додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком
позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку в
паперовій формі).
10. Контактні дані автора/авторів проєкту, які будуть
загальнодоступні, у тому числі для авторів інших проєктів,
мешканців, представників засобів масової інформації, з метою обміну
думками, інформацією, можливих узгоджень тощо (необхідне
підкреслити):
а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної
адреси sluba1978@gmail.com 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 проєктів (тільки для Херсонської міської ради)
зазначаються на зворотній сторінці бланка-заявки, яка є недоступною для
громадськості.
11. Інші додатки (якщо необхідно):
a) фотографія/ї, які стосуються цього проєкту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проєкту,
в) інші матеріали, суттєві для поданого проєкту (креслення, схеми тощо)

