
Додаток 1 
до Положення «Про громадський 

бюджет Помічнянської ОТГ», 
затвердженого рішенням міської ради 

(форма проекту) 
від 03.12.2019 №760

ПРОЕКТ,
реалізація якого планується за рахунок

коштів місцевої бюджетної програми «Громадський бюджет Помічнянської міської ТГ»

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ЯЗКОВИМИДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!
Увага! Форма заповнюється лише в друкованому вигляді

Інформація про автора проекту:
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Помічнянської міської ради

Ім’я та Прізвище; 
назва організації*

Болтян Сергій Іванович

Контактні дані:

Потова адреса: 27030, м. Помічна, вул. Олега Стасія, 6

E-mail: holtyans@gmail.com

Контактний № тел. 068 341 77 95

Серія та № паспорту або 
ЄДРПОУ

ЕВ131832

Підпис

* Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Помічнянської міської ради.

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Ігровий майданчик «Посмішка»

2. Вид проекту ( поставити знак ,,х”):

малий (бюджет від 1,00 до 50,00 тис. гри.)
х великий (бюджет від 50,00 до 100,00 тис. грн.)

3. Місце реалізації проекту (вулиця, адреса, назва установи/закладу, будинку)’.
Україна, 27030, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, м. Помічна, 
вул. Олега Стасія, 18 («мікрорайон «Посьолок»»)

mailto:holtyans@gmail.com


4. Короткий опис проекту (анотація) (не більше 50 слів)
Проект має створити максимально безпечні та комфортні умови для відпочинку та_____
проведення корисного та змістовного дозвілля дітей громади, молодих родин. Проектом 
передбачається сформувати спортивно-ігровий майданчик для дітей та підлітків, так як в 
«мікрорайоні «Посьолок»» немає жодного дитячого майданчику. Територія буде_______
обладнана ігровим комплексом для дітей та огорожею.

5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 
чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Якщо 
проект носить капітальний характер, зазначається можливість користування 
результатами проекту особами з особливими потребами; не більше 500 символів): 
Qo ^ППТТ4ЛТТ£>ТТТТГТ ТТ1 'Т'ГЬТХ 'Т'О ТТ 1 ТТ ТТ1 'Т'Т/Ч Г» ЛПЛГЧТІІПТІП irtAAnrH Я т/,питтгтатглг\111 ТТО * <1 ТУГХ/ХКТО ТХ/АТТ1 Т ІГ"\Г'\/~'Т7-’Т' s>a-woiiv4Viirizi Діі.угі їй іпДлішір vuvpiпрпу~іі pv/prim ішішшуцуим no, iviii\.pwpclrivrii. npvtivi___
Спрямований на вирішення проблеми відсутності простору для ігрової та спортивної_____
діяльності дітей та підлітків на «мікрорайоні «Посьолок»». Благоустрій території________
мікрорайону відповідає цілям та стратегічним пріоритетам розвитку міста (С.2. Здорова 
Громада та здоровий спосіб життя; D.I. Створення модернових просторів активного______
Г>1 ТТГТПТТТХТТТГХ А 'Т’оХЛГХХТГ ПП/ЛСПГТ V/ХТТП АХ тталтітпл ТТППЛ*«ЛМГО ТТТХТХ1 ТТТТХ'Т'ТХ ТТТХ'Т'О ТТТ ТГТ тт» Я гКг\ГЧЛГТ Т/ХГ'ГХ D1 ДаіХ/ ТХІАІІХ у ). luiwm lipVVIVI AU1U V/ laVUWDV Дхуі lX71VlV»/lW_i->Xip/lXXlXl 1 XI 11X1 1CX1111Z1 ikVivllpwp/ шиї \j 
проживання мешканців віддалених мікрорайонів. Майданчик потребує функціональної та 
естетичної огорожі, що стане запорукою безпеки усіх його відвідувачів. Побудова_______
спортивно-ігровий майданчику повинна повернути дітям та батькам мікрорайону________
можливість розважатися, оздоровлювати та розвивати майбутнє покоління біля власних 
Будинків. Дітям, батька, сім’ям будь-якого віку' веселіше і корисніше проводити вільний 
час на майданчику, на свіжому повітрі, чим вдома за комп’ютерами та телефонами.

6, Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Діти молодшого та шкільного віку, молодь та усі жителі громади, які мають дітей, а також 
дорослі, які прагнуть займатися спортом та проводити вільний час на свіжому повітрі.

7. Умови використання результатів проекту всіма мешканцями громади (наприклад 
години роботи, умови використання; не більше 100 символів)
Ігровий майданчик буде відкритим для жителів мікрорайону, а також всіх мешканців_____
громади, бажаючих урізноманітнити свій відпочинок.

8. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Створення ігрового майданчику забезпечить перспективне комфортне дозвілля для всіх 
жителів громади з урахуванням тендерної рівності. Огорожа не дасть дітям виходити 
на проїжджу частину.___________________________________________________________
Очікувані результати: - створення сучасних умов для розваг та занять фізкультурою і_____
спортом на території майданчику;_________________________________________________
- організоване дозвілля населення громади, в особливості дітей.



9. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)______________________________________________________________________

№ Складові завдання Орієнтовна 
вартість, грн

1. Секція «ЕКО КОЛОР» 200x50мм 3,00мм/4,00мм 2,03м/2,50м 
оц.+ІШ RAL6005 ЗЕЛЕНИЙ (4 рифи) (20 шт.) 11 504,00

2. Стовп «СТАРНДАРТ КОЛОР» 60х40мм/2,50м оц.+ПП RAL6005
ЗЕЛЕНИЙ 1,2мм 5 отв. (22 шт.) 8 272,00

3. Кріплення 60 x40мм «СТАРНДАРТ КОЛОР» оц.+ПП RAL6005 
ЗЕЛЕНИЙ (110 шт.) 1 188,00

4. Цемент 1760

5 ТТТлАіттт 1000

6. Відсів 10т 200

7. Ігровий комплекс «Малютка-5» 26 350

8. Карусель «Забава» 1 л ОЛЛ IV ZVV

9. Гойдалка пружинна «Конячка 2» 4 650

10. Монтаж і установка (перевезення та доставка матеріалів) 34 876

РАЗОМ:

10. Чи потребує проект додаткових коштів на утримання об’єкту, що є результатом 
проекту (наприклад, витрати на прибирання, електроенергію, водопостачання, поточний 
ремонт, технічне обслуговування)?

ні І_ І так Короткий опис та оцінка суми річних витрат

Додатки:
1. Обов’язкові
А) Список з підписами щонайменше 40 (для великого проекту), 20 (для малого 
проекту) громадян України, які належать до Помічнянської міської 
територіальної громади та підтримують цю пропозицію (проект), що додається. 
Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком 
позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у паперовій 
формі).
2. Додаткові
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту

K4QTTQ О Х41Г»ТТ#^А4 ПАапюаттії пппрігп;V/у типи OUsHIU XWXXXX1VX 1»11 WKJfV'TVX pvuj 4 AI^VVIVIJ
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо) 
зазначити перелік:



Постачальник:

Замовлення покупця № C3-00073095 від 12 серпня 2021 р.
ТОВ "Сітка Захід Україна"
Р/р UA803562820000026009051525133, Банк Приватбанк. МФО 356282
Чернівецька обл., Чернівці, вул. Капеланська, № 2,
код за ЄДРПОУ 42756975, ІПН 427569724122

Покупець:

Знижка: 5 241,00

№ Артикул Штрих
код

Код 
УКТ 
ЗЕД

Товар Кількість Ціна з ПДВ 
без знижки % Знижка Ціна з ПДВ 

зі знижкою
Сума з ПДВ 
зі знижкою

Довідково: 
Ціна без ПДВ 

зі знижкою

1 962928983 2000962
928983

7314 31
00 00

Секція "ЕКО КОЛОР" 200x50мм 3,00мм/4,00мм 
2,03м/2,50м оц.+ПП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ (4 рифи) 20,000 шт 719,000 20,00 2 876,00 575,20 11 504.00 479 334

2 962929140 2000962
929140

7306 61
92 00

Стовп "СТАНДАРТ КОЛОР" 60х40мм/2,50м 
оц.+ПП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ 1,2мм 5 отв. 22,000 шт 470,000 20,00 2 068 00 376,00 8 272.00 3’3 333

3 962928914 2000962
928914

7326 90
94 90

Кріплення 60x40мм "СТАНДАРТ КОЛОР" оц.+ПП 
RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ 110,000 шт 13,500 20.00 297 00 10,80 1 188,00 9,000

Разом без ПДВ
Сума ПДВ

Усього з ПДВ

17 470,00
З 494,00

20 964.00
Всього найменувань 3. на суму 20 964,00 гри.
Двадцять тисяч дев'ятсот шістдесят чотири гривні 00 копійок
У т.ч. ПДВ: Три тисячі чотириста дев'яносто чотири гривні 00 колійок

Павелець Олена Василівна Замовник Антошин Микола Миколайович.Виконавець

Ваша думка важлива для нас!
Відскануй QR-код та оціни роботу.

Телефонуйте нам:
Бухгалтерія: +380 (67) 676-12-14
Відділ якості: +380 (67) 679-67-97



ІГРОВИМ КОМПЛЕКС "МАЛЮТКА-5"

Н прки=1,0м

Код: 3‘
Довжина:
Ширина:
Висота: 2,8
Вік:

26 350 грн
♦

Додати в кошик



1ZA nU/*E flJL. n<3AEADAH КАНУ (-tJ lb JAbAiSA

Код:
Довжина: 1
Ширина: 1.6
Висота: 0,6
Вік:

10 200 грн

Додати в кошик



ГОЙДАЛКА ПРУЖИННА "КОНЯЧКА 2”

Код:21Z 2
Вік: від 2 до 7-ми років

4 650 грн
1 *

Додати в кошик



Список мешканців Помічнянської міської ТГ, які підтримують проект, 
що реал ізу вати меться за рахунок коїпзів

місцевої бюджетної нрої рамп «Громадський бюджеі Помічнянської міської І Г» 
у 202 ропі

Назва нроекзл

Ставлячи підпис в
персональних даних Помічнянської .міської ра<>и та а виконавчих органів, віОповіОно <)о вимог Законе України 
від 01.06.2010 року №229~-\ І "Про захист персональних даних ". Забороняю надавати інформацію третім 
особами без моєї згоди.
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