
Додаток 1 до Положення про 
громадський бюджет (бюджет 
участі) у місті Чернігові

Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 
рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 
Чернігові на 201_ рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )

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

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):

Зовнішня безпека загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7.

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

видатки: поточні □  капітальні

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

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7

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

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7. 
м. Чернігів, Проспект Перемоги, 197.

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)

Проект по встановленню камер відео нагляду по периметру ЗНЗ 
І-ІІІ ступенів №7 та освітлення шкільного подвір’я .



5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, 
який може бути потенційним виконавцем проекту):
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З метою забезпечення безпеки учнів та їх батьків, вчителів 
школи №7 необхідно провести встановлення камер відео нагляду по 
периметру ЗНЗ І-ІІІ ступенів №7 та освітлення шкільного подвір’я

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 є загальнодоступним для мешканців м. Чернігова. 
В результаті здійснення проекту можливе вільне і безпечне 
переміщення населення територією школи в вечірній та нічний час. У 
випадках виникнення інцидентів -  відео нагляд -  допомога 
правоохоронним органам.

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)

Основна мета проекту -  забезпечення безпеки учнів та їх батьків, 
вчителів школи №7.

В вечірній та нічний час школа та її подвір’я не освітлені. Не 
одноразово виникали випадки, коли в даний час доби були скоєні 
злочини (пограбування, побиття, насильство). Ці явища негативно 
впливають на психічний стан учнів школи, особливо занепокоєні 
батьки дітей, які навчаються на другу зміну. Тому вирішення 
проблеми «темноти» в шкільному подвір’ї, на нашу думку, призведе до 
зниження ризиків та налагодження емоційного благополуччя 
мешканців. Встановлення камер відео нагляду тільки підвищить 
безпеку школярів та слугуватиме доказом скоєних злочинів.
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

і. Зовнішня безпека загальноосвітньої
Ш КО ЛИ І-ІІІ ступенів №7 (Розрахунок вартості 
у додатку б)

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 
  для зазначених вище цілей

адреси

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) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
б) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?
Розрахунок вартості зовнішньої безпеки загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7
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Розрахунок вартості зовнішньої безпеки загальноосвітньої школи І-Ill ступенів №7.

№ Товар Од. Кіл-ть Ціна Сума
1 Видеорегистратор IP NVR ZTP-N6000-25EH ZetPro LUT. 1,000 5250,00 5250,000
2 Жесткий диск 3 .5 '4000Gb 5900rpm 64Mb SATA III NAS HDD ШТ. 1,000 5500,00 5500,000
3 Комутатор ZetPro ZTP-ZP1016S 16 портов PoE Fast enternet ШТ. 1,000 9000,00 9000,000
4 РОЕ сплиттер ZTP-ZD802 ZetPro LUT. 16,000 375,00 6000,000
5 Видеокамера ZIP-2AF1-0402P 1/3 2.43 mega pixels 1984(H) x ШТ. 16,000 4375,00 70000,000
6 Monitor LCD 21,5" Packard Bell Viseo 223DXbd Packard Bell ШТ. 2,000 3200,00 6400,000
7 Сплиттер VGA GVS124 1 P C /4 Monitors GEMBIRD ШТ. 1,000 700,00 700,000
8 Кабель 15п-15м (удлинитель кабеля к монитору, феритовый) ШТ. 1,000 68,25 68,250
9 Кабель 15п-15п (к монитору сигнальный, феритовый) 10м шт. 1,000 225,00 225,000

10 Прожектор *** шт. 13,000 240,00 3120,000
11 Таймер включение, реле времени <> ИЯ. 1,000 675,00 675,000
12 Кабель ШВВП 2 х 1.5 мм *** м. 500,000 9,25 4625,000
13 Кабель "витая пара" UTP 5е кат. наружный *** шт. 2440,000 11,25 27450,000
14 Коннектор RJ-45 категорія 5 *** LUT. 32,000 16,00 512,000
15 Коробка распредилительная 110*110*70 *** LUT. 16,000 36,00 576,000
16 Кронштейн на опору *** ШТ. 1,000 240,00 240,000
17 Удлинитель 1,8м 5 розеток Black *** ШТ. 2,000 97,50 195,000
18 Трос 3 мм шт. 30,000 11,75 352,500
19 Короб 100 х 60 мм DKC м. 80,000 114,00 9120,000
20 Короб 40 х 25 мм *** м. 140,000 29,00 4060,000
21 Труба гладкостенная пвх 20 мм <> м. 420,000 9,75 4095,000
22 Муфта труба-труба D 20 <> ШТ. 140,000 7,50 1050,000
23 Поворот на 90" CRS20 пвх d20 мм <> шт. 20,000 22,50 450,000
24 Держатель для труб CF20 <> шт. 420,000 4,00 1680,000
25 Выключатель автоматический 25А 2-полюсный шт. 1,000 112,50 112,500
26 Кабель ВВП 3 х 1.5 мм2 м. 50,000 14,25 712,500
27 Материалы используемые при монтаже видеокамер *** шт. 16,000 50,00 800,000
28 Материалы используемые при монтаже тросса *** шт. 1,000 200,00 200,000
29 Материалы используемые при прокладке кабеля " шт. 1,000 1470,00 1470,000
ЗО Монтаж короба *** м. 220,000 12,40 2728,000
31 Монтаж трубы (работы на высоте) шт. 420,000 15,00 6300,000
32 Прокладка кабеля UTP *** м. 2440,000 8,50 20740,000
33 Прокладка силового кабеля шт. 550,000 17,60 9680,000
34 Монтаж и настройка наружной видеокамеры (работы на шт. 13,000 650,00 8450,000
35 Монтаж и настройка внутренней видеокамеры *** шт. 1,000 400,00 400,000
36 Настройка изображения видеокамеры. *** шт. 16,000 250,00 4000,000
37 Настройка системы видеонаблюдения шт. 1,000 4500,00 4500,000

Разом: 221436,75

Всього на суму:
Двісті двадцять одна тисяча чотириста тридцять шість гривень 75 копійок


