
Додаток 1 П оложения про 
громадський бюджет (бюджет 
участі) у місті Чернігові

Б л а н к -з а я в к а  п р о п о з и ц ії ( п р о е к т у ), р е а л із а ц ія  я к о ї в ід б у в а т и м е т ь с я  з а  р а х у н о к

КОШ ТІВ ГРОМ АДСЬКОГО БЮ ДЖ ЕТУ (БЮ Д Ж ЕТУ УЧ А СТІ) У М ІСТІ Ч ЕР Н ІГО В І НА 2 0 1  _  РІК ТА  

СПИСОК МЕШ КАНЦІВ М ІСТА Ч ЕР Н ІГО В А , ЯКІ

ПІДТРИМУЮТЬ ЦЮ ПРОПОЗИЦІЮ (ПРОЕКТ)

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган)

Примітка: пункти. Позначені «*»є обов’ язковими для заповнення

1*.* Назва проекту (не більше: 15 сліву
Перший крок у Європу.................................................

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак «х», який вказує сутнисть витрат): 

видатки: □  поточні □  капіталь ні □

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового масиву /мікрорайону):

м.Чернігів ЗОШ І-ІІІ ступеня №14

3*Адреса, назва установи /  закладу, будинку:

м. Чернігів вул.. Текстильників буд. ЗО.....
ЗОШ №14........................................................................

4* Короткий опис проектуГ не більше 50 слів1

Для збереження здоров' я молодого покоління України .необхідно наповнити класи 
меблями , які відповідають європейським стандартам: одномістними партами з 
регулюванням висоти сидіння .
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5.* Опис проекту ( п р и м і т к а  : опис проекту не повинен містити вказівки на суб'єкт, який може 
бути потенційним виконавцем проекту)

Парти з регульованим рівнем висоти дають змогу зберігати здоров я підростаючому 
поколінню . На сьогодні багато учнів потерпають від сколіозу тому, що парти минулого 
століття не дають змоги регулювати їх висоту відповідно до зросту кожної дитини 
■Наявність одномісних парт з регульованим рівнем висоти дасть змогу забезпечити 
комфортні та безпечні умови збереження ЗДОРО В я учням.

У ЗОШ № 14 навчаються діти , котрі мають проблеми із зором і не можуть повноцінно 
сприймати навчальний матеріал.Тож , одномісні парти , яких так потребує наш 
заклад.допоможуть розташувати учнів ближче до об 'ектів навчання. До того ж 
.наявність цих меблів дасть можливість організовувати в класі як індивідуальні, так і 
групові види роботи у відповідності до нових програм навчання у шкільних закладах .

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

В результаті оснащення класів одномістними партами з регулюванням висоти місць 

для сидіння педагоги матимуть змогу забезпечити необхідні умови для навчання 
кожного учня відповідно до його індивідуальних особливостей і потреб.

Оскільки сучасний урок в загальноосвітній школі повинен бути побудований з 
використанням інноваційних технологій , наявність у кабінетах одномісних парт дасть 
можливість удосконалювати навчальний процес, відповідно до вимог Міністерства 
освіти і культури України.

7.*Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його 
бенефІЦІари[основеа мета реалізації проекту; проблема, якої вона стосується; запропоновані 
рішення; пояснення, чому саме це завання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація 
вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які зможуть користуватася 
результатами реалізації завдання)

Впроваджувати європейські стандарти щодо збереженні здоров я молодших 
школярів під час навчального пронесу, відповідно до вимог програм шкільної 
освіти ЗОШ № 14 потребує оновлення меблів одномісними партами з 
регульованням висоти місць для сидіння . Беручи до уваги вище наведені 
фактори, які впливають на здоров я та навчання учнів ці меблі будуть 
формувати у дітей самостійність . використовуючи особисті знання та досвід. Що 
в свою чергу сприятиме формуванню всебічно развито!' особистості.



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

Складові завдання Орієнтовна вартість (брутто) 
гривні

І.Стіл учнівський одномісний антисколіознеий 3 
полицею.регулюванням,
60 шт. х 552 грн

33 120

2. Стілець учнівський Т-подібний з регулюванням 
квадратна труба 
12 0 шт х 256 гнрн

30 720

3.Крісло «Престиж» 
2 шт. х 1020 грн

2 040

4 .Крісло «Менеджер» 
2 шт.х 2 280 грн

4 560

5. Дошка для крейди 3000 х1000 
2 шт. х 2 808 грн

5 616

6. Дошка мобільна обертова 
2 ш тх 2 930 грн

5 860

7.Стіл комп' ютерний кутовий 
2шт. х 2922 грн

5 844

8.Шафа книжкова закрита 
2шт. х 2022 грн

4 044

9.Шафа книжкова зі скляними дверцятами 
2шт. х 2 556 грн

5 112

10 .Шафа для одягу 803 х403 х1216 
2шт. х 2 082 грн

4 164

11. Шафа для таблиць 
2шт. х 2556 грн

5 112

12. Приставка до шафи закруглена 
2шт. х 888 грн

1776

13. Композиція стендів для початкової школи 
2 комплекта х 2198 грн

4 396

14. Зона відпочинку під час перерв, килим 
2 шт. х 1900 грн

3 800

Разом: 116 164

9* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до територіальної громади 
міста Чернігова, мають право голосу та підтримують цю пропозицію ( проект)! окрім автора), що 
додається.Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення 

наступної сторінки ( необхідно додати оригінал списку у паперовій формі)

10.*Контактні данні 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.р,.(необхідне підкреслити)

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси kopvtko-lv@nnail.ru 
для зазначених вище цілей.
Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ..................................
б) не висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозиції ( проектів ) (тільки для Чернігівської міської ради), вказують на зворотній 
сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості 
З
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8* Орієнтовна вартість ( брутто) проекту ( всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість (брутто) 
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міста Чернігова, мають право голосу та підтримують цю пропозицію ( проект)! окрім автора), що 
додається.Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення 

наступної сторінки ( необхідно додати оригінал списку у паперовій формі)

10.*Контактні данні авторів пропозиції ( проекту), які будуть загальнодоступні, у тому числі для 
авторів інших пропозицій мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками, інформацією, 
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а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси kopytko-lv@mail.ru 
для зазначених вище цілей.
Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ..................................
б) не висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозиції ( проектів ) (тільки для Чернігівської міської ради), вказують на зворотній 
сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості 
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