
 

Додаток №3 

до рішення Маловисківської  

міської ради 

від  28   березня 2019  року № 1401 

 
 Код проекту 

(заповнюється адміністратором Конкурсу) 7 
 

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 Ю. Л. 

 

Прошу зареєструвати проектну заявку «Універсальна крита парковка на території 

дитсадка «Ромашка»»  для участі в конкурсі міні-проектів місцевого розвитку «Майбутнє 

громади в наших руках» у 2019 році. 

 

Конкурсант(ГО,ОСББ,ініціативна група): Громадська організація молодих освітян 

«ДієVO» 

П.І.Б. представника конкурсанта: Матковська Марина Володимирівна 

Адреса конкурсанта (юридична тапоштова): Маловисківська ОТГ, м. Мала Виска, вул. 

Бесарабська, 65 

 

П.І.Б. керівника проекту: Матковська Марина Володимирівна 

Контактний тел./факс: 0683189259 

 

Додатки: 

1.Конкурсна документація. 

2.Проект (погоджений з Адміністратором конкурсу). 

3.Електронний варіант проекту (на електронному носії). 

 

Обов'язки керівника проекту: 
Я, Матковська Марина Володимирівна, 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.                                                      

 
 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 



Додаток №4 

до рішення Маловисківської  

міської ради 

від 28  березня 2019 року №  1401 

 
Ідентифікаційний номер проекту 

(заповнюється адміністратором Конкурсу) 7 

 

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 
Універсальна крита парковка на території 

дитсадка «Ромашка» 

2. Пріоритет Конкурсу міні-проектів 

Підтримка ініціатив у сфері благоустрою 

території. Підтримка  ініціатив у сфері 

пропаганди здорового способу життя та 

популяризації занять спортом. 

4. 
Зона охоплення міні-проекту (місце 

реалізації) 
Маловисківський ДНЗ «Ромашка» 

3. Період реалізації міні-проекту  до грудня 2019 року 

1.2. Загальна інформація про грантоотримувача 

1. ПІБ керівника міні-проекту Матковська Марина Володимирівна 

2. 
Реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 
42135603 

3. 
Адреса, контактні телефони \ Факс \ 

 e- mail  

Адреса для листування: м. Мала Виска,  

вул. Центральна, 178, 26200.  

Контактний тел.: +380683189259. 

E-mail: marina.matkovskaya@gmail.com 

1.3. Фінансування міні-проекту 

1. 
Запитувана сума коштів з міського 

бюджету, грн. 

49 998 грн 

2. Загальний бюджет проекту, грн. 52 558 грн 

 

2. Інформація про міні-проект 

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

проблема, на вирішення якої спрямований проект):  

  

Під стінами дитсадка постійно скупчуються різні види дитячого транспорту: 

коляски, велосипедики, санки тощо, які перебувають там упродовж всього дня. До 

того ж рядком «вистроюються» велосипеди, на яких приїжджають батьки 

вихованців, працівники дитсадка та його відвідувачі. Полишений під стінами 

закладу транспорт є незахищеним від погодніх умов – часто намокає від дощу та 

снігу або псується під дією прямого сонячного проміння. До того ж такий транспорт 

є легкою здобиччю для зловмисників – його можуть легко вкрасти.  

Під час дощу батьки залишають коляски та інші види дитячого транспорту у 

тамбурах і коридорах, таким чином захаращуючи проходи та аварійні виходи, що є 

порушенням Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи 

освіти України № 1229/29359 від 08.09.2016 р.  

Наведені проблеми вирішить облаштування парковки із накриттям, яка буде 

mailto:marina.matkovskaya@gmail.com


універсальною як для дорослих велосипедів, так і колясок (та інших видів дитячого 

транспорту). Наявність подібної парковки усуне тривогу за збереження свого майна, 

оскільки дасть можливість фіксувати транспорт. Таким чином буде забезпечений 

спокій та комфорт його власників - працівників і відвідувачів дитсадка, а також 

захист транспорту від несприятливих погодних умов. 

 
 

 2.2. Мета і завдання міні-проекту: 

 
Мета міні-проекту:  

підвищити рівень комфорту та безпеки користувачів послуг ДНЗ «Ромашка» та його 

працівників, створити умови для впровадження велотранспорту в їх повсякденне життя.   

Завдання міні-проекту: 

 Створити  універсальне місце для розміщення велосипедів і дитячого транспорту, 

захищене від опадів. 

 Усунути проблему захаращених дитячим транспортом проходів та евакуаційних 

виходів дитячого садка. 

 Забезпечити можливість безпечно і без ризику крадіжок припарковувати велосипед 

чи коляску (самокат тощо) на території ДНЗ «Ромашка».  

 Пропаганда серед працівників ДНЗ «Ромашка» використовувати велосипед як 

здорову альтернативу автомобілю під час поїздок на роботу. 

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

структури, громадські групи): 

 

34 працівники та 187 вихованців ДНЗ «Ромашка», їх батьки, дідусі і бабусі та інші 

відвідувачі закладу.  

 



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. 

 

Облаштовані 2 універсальні парковки  для велосипедів та різних видів дитячого 

транспорту (дитячих колясок, велосипедиків, санчат, самокатів тощо) із накриттям 

для захисту від опадів. У результаті реалізації проекту дитячий садок матиме 10 

парковочних місць (2 парковки по 5 місць), кожне з яких еквівалентне 1-й дитячій 

колясці або 2-м велосипедам. Центральне місце кожної парковки буде розраховане 

на великогабаритну коляску (для двійні). Парковочні місця будуть розмежовуватись 

стійками, до яких користувачі зможуть кріпити свій транспорт власним замком, що 

забезпечить їх спокій за збереження свого майна від посягань зловмисників. 

Накриття парковки, передбачене даним проектом, забезпечить захист транспортних 

засобів від метеорологічних чинників (вигорання від прямого сонячного проміння, 

намокання від дощу, снігу тощо). 

Проект розповсюджується  на працівників, вихованців, їх батьків і родичів та 

інших відвідувачів ДНЗ «Ромашка». 

 
 

 

          



 
  

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 

при 

наявності 

(вказати) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Універсальна крита 

парковка 
2 шт 37 000 37000  

2 Цемент 25 кг 400Б 2×2 шт 300  300 

3 Пісок (мішок) 2×2 шт 100  100 

4 Тротуарна плитка 2×10,6 кв.м. 2968 2968  

5 Відсів 1,2 м. куб. 500 500  

6 Бордюр 0,6 м 2×24 шт 1920 1920  

7 Перчатки робочі 6 шт 60  60 

8 Інформаційна дошка  490 490  

9 Доставка конструкції  3000 3000  

10 Монтажні роботи   1600 1600  

11 

Підготовка поверхні під 

укладку тротуарної 

плитки 

 600  600 

12 
Укладка тротуарної 

плитки 
 2520 2520  



13 
Організація урочистого 

відкриття парковки 
 500  500 

14 

Адміністрування 

проекту, інформаційний 

супровід 

 1000  1000 

Всього:  52558 49998 2560 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


