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ЗАЯВА 

на участь у конкурсі міні-проектів «Майбутнє громади у наших руках», який проводить 

Маловисківська міська рада  в 2019  році 

 

Голові Організаційного комітету  з 

проведення конкурсу міні-проектів 

місцевого розвитку 

«Майбутнє громади в наших руках» 

 Гульдасу Юрію Леонідовичу 

 

Прошу зареєструвати проектну заявку SmartBusStop  для участі в конкурсі міні-проектів 

місцевого розвитку «Майбутнє громади в наших руках» у 2019 році. 

Конкурсант(ГО,ОСББ,ініціативна група) ініціативна група «Райдужний світ» 

П.І.Б. представника конкурсанта Самченко Аліна Олександрівна 

Адреса конкурсанта (юридична та поштова): 26200, Кіровоградська область, Маловисківський 

район, м. Мала Виска, вул.. Шкільна 3 

П.І.Б. керівника проекту: Самченко Аліна Олександрівна 

Контактний тел./факс: 0500805205 

 

Додатки: 

1. Конкурсна документація. 

2. Проект (погоджений з Адміністратором конкурсу). 

3. Електронний варіант проекту (на електронному носії). 

 

Обов'язки керівника проекту: 

Я, Самченко Аліна Олександрівна, підтверджую, що подана інформація є правдивою і відображає мою 

готовність (моєї організації/ініціативної групи) прийняти участь в конкурсі міні-проектів місцевого розвитку 

«Майбутнє громади в наших руках» у 2019 році. Також Я,  відповідно до Закону України “Про захист 

персональних даних” від 1 червня 2010 року, надаю згоду на обробку у картотеках та/або за допомогою 

комп’ютерних систем у базі персональних даних фізичних осіб   моїх персональних даних, за наявності: 

особисті відомості, прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата народження,  дані щодо місця проживання, дані 

щодо посади, контактна інформація (телефон, електронна пошта, адреса для листування). 

 

«3» травня  2019 р.                                                                                           (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ідентифікаційний номер проекту 

(заповнюється адміністратором Конкурсу) 
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БЛАНК-ЗАЯВКА 

ПРОЕКТУ,  ЩО  МОЖЕ  РЕАЛІЗУВАТИСЯ   У  КОНКУРСІ МІНІ-ПРОЕКТІВ 

«МАЙБУТНЄ ГРОМАДИ У НАШИХ РУКАХ», 

ЯКИЙ ПРОВОДИТЬ МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  В 2019  РОЦІ 

1. Ввідна інформація 

1.1. Загальна інформація про міні-проект 

1. Найменування міні-проекту SmartBusStop 

2. Пріоритет Конкурсу міні-проектів 

поліпшення умов транспортного обслуговування 

населення ; якісна зміна зовнішнього вигляду 

території школи; комфортний відпочинок 

учнів;безпека учнів  

4. 
Зона охоплення міні-проекту (місце 

реалізації) 
 територія Маловисківської ЗШ №3  

3. Період реалізації міні-проекту  1 червня 2019 року – 1 грудня 2019 року 

1.2. Загальна інформація про грантоотримувача 

1. ПІБ керівника міні-проекту Самченко Аліна Олександрівна 

2. 
Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 
 

3. 
Адреса, контактні телефони \ Факс \ 

 e-mail 

0500805205 

nebogaalina@gmail.com 

1.3. Фінансування міні-проекту 

1. 
Запитувана сума коштів з міського 

бюджету, грн. 

42950,00 

2. Загальний бюджет проекту, грн. 47950,00 
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2. Інформація про міні-проект 

2.1. Короткий опис міні-проекту (що планується зробити в рамках міні-проекту; проблема, на 

вирішення якої спрямований проект):   

Учні опорного закладу Маловисківська ЗШ №3, Маловисківської гімназії  та 

Маловисківської ЗШ №4  підвозяться автобусами з віддалених місць м. Мала Виска, а 

також із сіл: Паліївка, Вишневе, Заповідне, Краснопілка, Первомайське. На території школи  

автобуси роблять  умовну зупинку для висадки учнів. Чому «умовну»? А тому, що 

павільйон  очікування громадського транспорту у цьому місці, на превеликий жаль 

відсутній. Чим це небезпечно?  

По-перше, згідно параграфа 15 (Зупинка і стоянка) правил дорожнього руху 

України і пункту 15.1 зупинка транспорту повинна здійснюватися в спеціально відведеному 

місці. 

 По-друге, зупинки автобуса без спеціально відведеного місця несуть в собі 

небезпеку для всіх учасників дорожнього руху.  

По-третє, діти, щоденно наражають себе на небезпеку, тому що виходять майже на 

проїзжу частину дороги. До того ж, дітям доводиться очікувати на автобус під відкритим 

небом за будь-якої погоди: будь то дощ, сніг або вітер. Тому цей проект направлений не 

лише на поліпшення транспортного обслуговування школярів, а і на попередження ДТП і 

на покращення благоустрою міста  вцілому.  

Всього послугою «Шкільний автобус» користуються 176 дітей. Ініціативна група 

опорного закладу Маловисківська ЗШ №3 пропонує для розгляду проект по будівництву 

«розумної» зупинки – хоча б невеликої будівлі, де діти могли б знайти захисток від 

непогоди, присісти, чекаючи автобуса та підзарядити свій гаджет (смартфон, телефон, 

планшет). Також, дану зупинку можна використовувати для проведення уроків на 

відкритому повітрі, прогулянок, відпочинку та захисту від опадів і сонячного проміння. 

 

 

  

 

 

2.2. Мета і завдання міні-проекту: 

 
Мета міні-проекту:  

поліпшення умов транспортного обслуговування населення, створення безпечних умов для 

школярів та громади;привернення уваги громадськості до безпеки руху. 

 
Завдання міні-проекту: 

 Якісна зміна зовнішнього вигляду території школи. 

 Встановлення бесідки-зупинки для школярів. 

 Популяризація безпечної поведінки на проїжджій частині та при очікуванні автобуса. 

 

 

 

2.3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект (конкретні люди, структури, 

громадські групи): 

    Учні, які користуються послугою підвозу: 176  учнів (учні Маловисківської ЗШ №3 та 

Маловисківської гімназії).  

   Учні Маловисківської ЗШ №3: 678 учнів, близько 1200 батьків, а також всі жителі 

Маловисківської ОТГ. 

2.4. Очікувані результати міні-проекту (кількісні та якісні показники), та групу осіб, на яку буде 

розповсюджуватись проект: жінки,чоловіки,діти, літні особи,особи з обмеженими 

фізичними можливостями, внутрішньопереміщені особи,багатодітні сімї, національні 

меншини. 

 Реалізація проекту дозволить підвищити якість та безпечність мешканців міста, 

сприятиме системному підходу щодо проблеми із облаштуванням та благоустроєм зупинок 

в місті та покращенню організації дорожнього руху в цілому. Реалізація даного проекту 

дозволяє здійснити його в короткотерміновий період і матиме тривалий соціальний ефект. 

 



3. Витрати міні-проекту 

3.1. Бюджет міні-проекту 

№ 

з/п 

Стаття витрат 

 
Розрахунок витрат 

Сума, 

грн. 

Джерела фінансування, 

грн. 

грант 

міської 

ради 

власні 

кошти 

(вказати) 

1 2 3 4 5 6 

1. Обладнання 

1.1. Закупівля щебеню, 5 тон 200 х 5 = 1000,00 1000,00 1000,00  

1.2. Закупівля відсіву, 5 тон 130 х 5 = 650,00 650,00 650,00  

1.3. 
Закупівля плитки, 30 м

2
 

«Шашка» 
30 х 160 = 4800,00 4800,00 4800,00  

1.4. 

Закупівля альтанка 5х3 (без 

підлоги) (матеріал: дерево –

сосна; покриття – 

лазуракрилова на 

воднійоснові), код 

BS-403/m 

1 х 29500,00 =  

29500,00 
29500,00 29500,00  

1.5 
Доставка альтанки попутний 

транспорт : 
3500,00 3500,00 3500,00  

1.6. 
Закупівля зарядної ДОК-

станції TIGER 
3500,00 3500,00 3500,00  

1.7 Монтаж альтанки та станції  5000,00  5000,00 

    42950,00 5000,00 

Всього:  47950,00 42950,00 5000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зараз місця для альтанки має такий вигляд: 

 
Альтанка 

 
Розмірами 5х3, без підлоги, матеріал: дерево –сосна; покриття– лазуракрилова на воднійоснові. 

Плитка 

На підлогу пропоную покласти плитки компанії Ельбрук.  

Зразок плитки: 

 



Настінна зарядна  ДОК - станція TIGER 

 

 

 

 

 

 

 


