
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 ОБО В ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ 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*

Османова Наталія, Помічнянська міська рада 
Онуфрієнко Олена, Помічнянська міська рада

Контактні дані:

Поштова адреса: вул. Гагаріна, 152 с. Помічна 
вул. Гагаріна, 45 с. Помічна

E-mail:

Контактний № тел. 0675208604
0984383516

Серія та № паспорту ас 
ЄДРПОУ

ЕА 725902
ЕВ 006806

Підпис

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

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
“Family park - парк сімейного типу»

2. Вид проекту (поставити знак „х”):

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

3. Місце реалізації проекту (вулиця, адреса, назваустанови/закладу, будинку):



Центр села Помічна, по вул. Гагаріна

4. Короткий опис проекту (анотація) (не більше 50 слів)
Легені планети на сьогодні є одним із одним із найпріорітетніших напрямів розвитку у 
всьому світі. Адже вирубка дерев стає головною причиною катаклізмів. У 60-х роках - в 
центрі села Помічна, площею 4 га висаджено сільський парк. З роками, а також під____
впливом природних факторів велика частина дерев почала відмирати, а то і взагалі_____
засохла, територія парку перебуває в занедбаному стані.

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):
Основною метою вбачаємо відновлення паркової зони в с. Помічна Помічнянської______
громади, як місця для дозвілля жителів та покращення екологічного становища для всіх 
жителів громади. Дана локація у майбутньому стане місцем для проведення кінопоказів, 
коворкінгів, тренінгів, розважальних заходів для дітей та дорослих. Крім того дасть______
можливість зберегти існуючі вцілілі дерева від знищення. Проектом також передбачено 
дотримання процедур закупівель та досліджень екології. Проект дозволить згуртувати 
населення громади, залучити мешканців до командної роботи, налагодити комунікацію, 
звільнити рівень довіри.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
889 осіб - населення с. Помічна, 38- с. Червоний Розділ, 27 - с. Новопавлівка та .
9000 осіб - м. Помічна.______ ____________________________________________________
Гості громади в незалежності від віку та релігійної приналежності.

7. Умови використання результатів проекту всіма мешканцями громади (наприклад 
години роботи, умови використання; не більше 100 символів)
Проект передбачає довготривалість у використанні після реалізації. Термін реалізації_____
весна - осінь 2022 року. 



8. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Відновлено зелену зону - 1___________________________________________________
Встановлено LED-ліхтарі - 6 шт______________________________________________
Облаштовано лавки - 6 шт.__________________________________________________
Встановлено урни - 6 шт____________________________________________________
Висаджено 100 дерев_______________________________________________________
Відновлено рекреаційний потенціал парку, що сприяє підтримці екологічної та чистої 
території громади.

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

№ Складові завдання Орієнтовна 
вартість, грн

1. Паркова лавка - 6 шт. 10500,00

2. LED ліхтарі - 6 шт. 59340,00

3. Урни для сміття - 6 шт. 12000,00

4. Саджанці дерев - 100 шт. 8000,00

5. Встановлення ліхтарів 10000,00

6. Встановлення лавок Самостійно

7. Встановлення урн для сміття Самостійно

РАЗОМ: 99840,00

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

М ні Q 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^, які стосуються цього проекту



б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо) 
зазначити перелік:

Список мешканців Помічнянської міської ТГ, які підтримують проект, 
що реалізуватиметься за рахунок коштів

місцевої бюджетної програми «Громадський бюджет Помічнянської міської ТГ» 
у 202__ році

Назва проекту
“Family park - парк сімейного типу»

Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних 
в Базі персональних даних Помічнянської міської ради та її виконавчих органів, відповідно до 
вимог Закону України від 01.06.2010 року №2297-VI “Про захист персональних даних ”. 
Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї згоди.

№ 
п/п

Ім’я та Прізвище

/Э

Адреса проживання 
(у форматі: індекс, м. 
_________, вул._____, 

буд. ,руз.

Серія та 
№ паспорту

Підпис
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https://agro-landing.com.ua/p645232042-sazhentsv-platana-platanus.html

https://agro-landing.com.ua/p645232042-sazhentsv-platana-platanus.html
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https://starcorp.com.ua/p878345896-opora-osvescheniya- 
parkovaya.html?source=merchant center

Основные атрибуты

Производитель

Страна производитель

Высота

Толщина стенки

Высота до источника света

Тип кронштейна

Высота

Собственное производство

Украина

300 см

3 мм

2.7 см

Одноплечевой

от 3(м)

https://starcorp.com.ua/p878345896-opora-osvescheniya-parkovaya.html?source=merchant_center


https://ibud.ua/ua/p897362-c954-lavka-kovana-ruchna-robota-xxi-stolittya-z-  
poruchnyami-l-m
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КАТАЛОГ ТОВАРІВ Контакти

Все Характеристики

Описание
Довжина: 1 м. Дерево: вільха. Лавка кована Ручна робота XXI Століття з поручнями 
володіє високою стійкістю до гниття. Витривала до впливу вологи. Характеризується 
стійкістю до негативного впливу ультрафіолету.

Контактная информация:
Київ, вул-.Теремківськз 1S

♦38 (050) Показать 
♦ 38 (096) Показать

График работы:
Пн.-Пт.: 69.00 - 20:00;
Об: 10:06 -15:00;
Вс.: выходной

Бренд:

Призначення:

Матеріал каркасу:

Матеріал сидіння:

Ручна робота XXI Століття 

садово-паркові, вуличні 

метал

натуральне дерево

Форма: прямі

https://ibud.ua/ua/p897362-c954-lavka-kovana-ruchna-robota-xxi-stolittya-z-poruchnyami-l-m


https://izi.ua/p-4131411 -urna-dlya-musora-urna-dzhentelmen-musorniy-bak-urna-dlya-ulitsy

Описание

Урна Джентельмен,
Яркое дизайнерское решение ручной работы.

Диаметр бака 30см, высота 50см, металл 08мм.
На баке присутствуют ребра жесткости сверху и на дне
Каркас сварен из трубы от 1,5 до 2 мм.
Окрашено изделие чёрной матовой порошковой краской для наружного использования, устойчива к 
дождю, снегу и т.д.

Для выгрузки мусора достаточно перевернуть бак
+ установлен фиксатор для фиксации бака, чтобы собаки кошки и т.д. не смогли опрокинуть.
Отлично подойдёт для ресторанов, кафе, парков, дач, частных домов.

https://izi.ua/p-4131411_-urna-dlya-musora-urna-dzhentelmen-musorniy-bak-urna-dlya-ulitsy

