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Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 
рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 
Чернігові на 2017 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)

Ідентифікаційний номер проекту
(вписуєуповноважений робочий орган )

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

1.* Назва проекту (не більше 15 слів): «Хто володіє інформацією, той володіє світом»

2*  Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак 
витрат):

видатки: __ поточні X капітальні

„х”, який вказує сутність

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
р-йон Шерстянка...........................................................................................................

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

Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14, вул. Текстильників, ЗО............................................

4. * Короткий опис проекту

Кабінет інформатики був облаштований старими комп’ютерами у 2002 році. Ці 
застарілі комп’ютери складно використовувати навіть як друкарську машинку. 
Навчальна програма з інформатики постійно оновлюється і тому нам не вистачає 
сучасних комп’ютерів, які б дозволяли працювати за оновленою програмою. Через це 
навчальна програма не виконується в повному обсязі...........................................................

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

За весь час існування школи №14, управління освіти Чернігівської міської ради 
Чернігівської області, жодного комп’ютера школі не виділило. Всі комп’ютери були 
надані школі спонсорами. Ми пропонуємо замінити застарілі комп’ютери на сучасні, 
які простіші в експлуатації, обслуговуванні, мобільні в навчанні. Також у кабінеті 
інформатики, згідно вимог, повинен бути мультимедійний проектор з інтерактивною 
дошкою для підвищення якісно нового рівня навчання........................................................

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 
Чернігова у разі його реалізації:
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(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 учням ЗОШ №14 І-ІІІ ступені, а також учням інших шкіл 
під час проведення міських олімпіад.......................................................................................

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: оновити кабінет інформатики для якісного навчання, яке б відповідало 
навчальній програмі з інформатики.

Проблема: застарілі комп’ютери 2002 року, можливості та характеристики 
(733Гц, 64Мв, НО ЮСБЬ) яких не відповідають сучасній навчальній програмі, а яких 
не має в жодній школі міста.

В учнів зникає інтерес до навчання за такими комп’ютерами, бо в них удома, в 
офісах, магазинах і т.д. використовуються більш сучасні.

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

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

1. Ноутбуки. Х-ка: 15.6” , Intel Core І5-62001І, інтегрована 
відео карта (наприклад: HP Pavilion 15-AN050 Star Wars 
Special Edition (N5R61UAR)
Детальніше: http://hotline.ua/computer-noutbuki-
netbuki/hp-pavilion-15-an050-star-wars-special-edition-
n5r61uar/)
(ціна: квітень 2016)

17999 грн х 26 шт. = 
467974 грн

2. Проектор: Epson EB-S04 (VI1H716040) 
Детальніше:1гйр://гс^ка.сот.иа/нйес1і_гб80а/р1063914/#1 
ab=al) (ціна: квітень 2016)

10 935 грн х 2 шт. = 
21870 грн

3. Інтерактивна дошка: Intech RD80A
Дeтaльнiшe:http://rozetka.com.ua/intech_rd80a/pl063914/#t 
ab=all) (ціна: квітень 2016)

21 725 грн х 2 шт. = 
43450 грн

4. Стіл для кабінету інформатики. 
Детальніше: http://gamayun.org.ua/ 
(ціна: квітень 2016)

5190 грн х 2 шт. = 
10380 грн
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(ціна: квітень 2016)

5- Стінка для кабінету: http://gamayun.org.ua/ru/k5304-
stenka-dlya-kabinetov.html
(ціна: квітень 2016)

5526 грн х 2 шт. = 
11052 грн

РАЗОМ: 554726 грн

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
yananadtochiy@ukr.net 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.
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