
Бланк-заявка пропозпlдiТ (rrpoeKTy), реалiзацiя якоТ вiдбуватиметься за

рахунок коштiв гро}Iадсl,кого бюджету (бюджету участi) у MicTi
Чернiговi на 2016 piK та список мешканцiв MicTa Чернiгова, якi

пiдтримують цю пропозицiю (проект)

IдентифiкацiI"l ttll й номер проекту
(впuсуе yпoBHoBctJlceltIttt робочuй opzaH )

Прuмimка: пункl11lt,, зазначенi ,,*" е обов'язковuмu dля заповнення!

1.* Назва проекту (не бiльъuе l5 слiв):<З ryрботою про здоров'я майбутнiх берегинь
УкраiЪи >>.

2.* Вид проекту (необхidне пidкреслumu i посmавumu знак ,,х", як,uй вказу€ суmнасmь
вumраm):

видатки: Х поточнi ltllII],l,i-].IbIIl

ll1l ,I,cI)IlгrlpiT MicTa Чернiгова (впuutimь нLlзву )lсlпtlлово?оПроект буде реалiзовано
л,t а сuву /л,t iKp о р ай ону) :

Район Староi Подусiвки

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

Чернiгiвська ЗОШ I-III ступенiв Лq l8, вул. Гагарiна, 24

4.* Короткий опис проекту (lte бiльше 50 слiв)

Майстерня з обробки тканин i текстильних матерiа_шiв оснатцена старим обладнанням, а

са:rле швейними машинаN{и з ручим та ножним приводом, якi були придбанi бiльш нiж 50
poKiB тому , якi Mopa-ltbHo i TexHi,IHo застарiлi та не пiдлягають ремонту. TaKi умови працi
не вiдповiдztють сr{асним вих{огам навчання та виховання пiдростаючого поколiння, не
сприяють якiсному засвоснню програмного матерiалу.

5. Опис проекту (црuлллццg; Oпllс l1poenmy не повuнен мiсmumu вказiвкu на суб'екm, як1,1й

]иоже буmu поmенцiйнл,tJч, Bu*ol t а Bt 1елl пр о екmу) :

Кожна мати хоче, щоб iT дтттина була здоровою, щасливою i всебiчно розвин}"тою. Але,
щоб цi бажання. та MpiT здiйтснились потрiбно дитину забезпечити необхiдними
комфортними умовЕl]\{и для IIаl]чання та виховання. Успiх зчlнять певною мiрою зЕIлежить

вiд чiткоt органiзацii робочого лцiсця школяра, вiд виконання санiтарно-гiгiснiчних вимог,
вiд суrасних засобiв навчання. За 53 роки iснування школи матерiальнабазамайстернi не
поповнюваJIась новим обладttанням. ,Щiвчатка користуються старими швейними
машинами, якi не вiдповiдакlть суLIасним вимогаN{. Кiлькiсть машинок не достатня для
того, щоб кожна дiвчинка встI{гла за урок виконати необхiднi вправи( на одну швейну
машинку rrриходиться п'ять дi rзчаток),

Тому, для полiпшення yN,IoB для якiсного викJIадання прогрчlмного матерiалу, та
проведення гуртковоi роботи, звертаемOсь з проханням допомогти наN,{ придбати сучаснi
швейнi машини.
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6.* Iнформацiя стосовно ll()сl,\,Il!Iосгi (результатiв) проекту для мешканцiв MicTa
Чернiгова у разi його реалi,llrltiТ:
fuрцлццьg; iнфор.uацiя tцоdtl r)rlcпtl,tttttlcmi "ц.tоэtсе сmосуваmuся, напрLtк.цаd, zoduH робоmu
об'екпlу, можлuвоi' п]аmu ]Ll t;()гtlL,l11\.,(jшll1rl, каmеzорii' MetuKaHtliB, якi з_uожуmь i якi не
zuожуmь корuсmуваmuсь рез1"l1,11lчltl(r]Iч реа:tiзацi|dаноzо п7эоекmу)

Щаний проект буле достr,tlttlrй не тiльки дiвчаткам пiд час проведення занять з

трудового навчання, аJче ii rri.1 tlac роботи гурткiв <Крою та шиття)>, кРукодiлля>>

(мiкрорайон <Подусiвка>, Bi.t.,t,li_tctttlii вiд центру MicTa i дiти не мають змоги вiдвiдувати
гуртки розташованi за Meжartit лlitt1-1сlраЙону); проведення мiських та обласних ceMiHapiB
вчителiв; проведення MicbKt.lx tl.лirrltilt,ц з обслуговуIочих видiв працi, лекторiiв для учнiв,
вчителiв та батькiв, а також lIi-ltll;gл^,,,,я загальношкiльних та мiських заходiв.

7. ОбГрунтування необхiдlltlс l i 1lr:а.пiзацii проекту, а також його бенефiцiари (основна
,\Ielпcl реа,пiзацii'проекmу; ttJlttбlt,-lttt, якоl'всlно сmосусmься,,запропонtлваlti рiu,tення,,
пояснення, чо,|tу саме це зctrjr)ttltttlt п()Blttlllo буmu реа.liзоване i якuл,t чuно,|,l itozo реалiзаtliя
впJIчне на поdаtьulе ж,lrIl1illrl .ltt,t.ttt;ttttt|iB,, ocHoBHi ?рупu .uеtuканцiв, якi з.l\ожуmь
корLtспlув аmuся р е зул ьm а п I ч.1 t l l | | t, t t.,t i l r t t 

1 
i l' з ав d aHHst)

Мета:
- оснастити маЙстернIо c].,1IilcIIlI\I}.I швеЙними машинами, що буде сприяти краш{им

yMoBaN{ засво€ння пl](lI ]li1\1tlого MaTepia,Ty, створенню можливостi для бiльш
предметного ознаЙоr{rIсIlilл Iltltо-пярiв iз сучасною технiкою та залучення якомога
бiльше дiтей MiKpopaiIoli\,;1() корIIсного проведення дозвiлля в позаурочний час.

Проблема:
- застарiле обладнання пlltiictc1,1tti не вiдповiдас сучасним умовам навчання та

виховання пiдростаюrl()l () I tcltttl.;ti ння.

8.* OpicHToBHa BapтicTb (брr, r 
,1,1l) 

l r 1lоекту (Bci складовi проекту та Тх opieHToBнa

Складовi зilвлання
OpicHToBHa BapTicTb

(брутто), грн

1. Швейнi машини ýiпgеr TALENT 3323) З779х|0:З7 790

РАЗоМ: з7 790

9.* Список з пiдписами llцtlllаi.lменше 15 грOмадяц Украiни, якi належать до
територiальноi громади MicTll Llсрrliгова, мають право голосу та пiдтримують цю
пропозицiю (проект) (окрiпл Гlого aBTopiB), що додаеться. Кожна додаткова cTopiHKa
списку повинна мати таку }I( форму, за винятком позначення наступноi сторiнки
(необхidно dоOаmu орuziнал clrllcty у паперовiй формi).

11.* KoHTaKTHi данi aBTopiB llропозlлчii (проекry), якi булуть загальнодоступнi, у тому
числi для aBTopiB iнших пр0llоз1.1lliй, мешканцiв, представникiв ЗМI, з метою обмiну
думками, iнформацiсюп MolK.lllll}Ilx узгоджень iт.д. (необхidне пidкреслumu):



а) висловлюю свою згоду на використання моеi електронноТ адреси

дJuI зазначених вище цiлей

Пiдпис особи, що да€ згод}, llll ltrtli(}l}tIcTaHHя своеi електронноi адреси
б) не висловлюю згоди на ltIlIio|]Ilc,I,aIlIIя моеi електронноi адреси для зазначених вище
цiлей.
Примiтка:
KoHTaKTHi данi aBTopiB пpott1,1tttIiii (rlpoeKTiB) (тiльки лля ЧернiгiвськоТ MicbKoi рали).
вкtвуються на зворотнiй cTclllirrlti б,rltitкч-заявки, яка е недоступною для громадськостi.
1 2. Iншi додатки (яюцо с l11 о (,.\, (, l t } ь l-, rl ) :

а) фотографiя/i, якi стосуютLс,i Ill,()l-() t]l]oeкTy,

б) мапа з зазначеним мiсцепt l-1ca_lriзarti[ проекту,
в) iншi, cyTTeBi для заявниiiа I]l)ocli l \,. якi саме?




