Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за
рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті
Чернігові на 2019 рік та список мешканців міста Чернігова, які
підтримують цю пропозицію (проект)
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )
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Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення!
1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
Сучасний кабінет хімії
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує тип
проекту):
проект: Х малий
великий
Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону):
Новозаводський район, стара Подусівка
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Вул. Гагаріна, 27
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Тільки в гармонії з природою людина може бути здоровою та успішною, будувати
власне доросле життя, а відповідно - і майбутнє України. Саме в сучасно обладнаному
кабінеті дитина зможе набувати якісні знання, а значить може стати
висококваліфікованим спеціалістом у природничій галузі і приносити користь
Батьківщині, а не їхати за кордон у пошуках роботи.
5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт,
який може бути потенційним виконавцем проекту):
На сучасному етапі реформування та розвитку української освіти питання
конкурентноспроможності школи, створення позитивного іміджу закладу освіти в
мікрорайоні та місті є дуже важливим.
Імідж школи – це не тільки те, який вона має зовнішній вигляд, а й міцна матеріальна
база закладу. Адже оснащення школи необхідним шкільним обладнанням – дуже
важлива складова саме якісного та успішного навчального процесу. Зацікавлення таким
складним предметом, як хімія, неможливе без сучасного обладнання, демонстраційного
та лабораторного оснащення, інформаційно-комунікаційних технологій.
Педагогічний, учнівський та батьківський колективи прагнуть змін, мріють, щоб саме
наша школа була виявом яскравої індивідуальності, щоб вона вирізнялася серед інших,
викликала бажання влаштуватися на роботу чи вчитися саме в ній.

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)
Шкільний хімічний кабінет – це навчальне приміщення з раціонально розміщеним
комплектом навчального обладнання, меблями і пристосуваннями, що забезпечують
ефективне викладання предмета. Сучасний кабінет хімії буде доступний для учнів
мікрорайону школи та учнів, які побажають навчатись в нашій школі.
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)
Предмет хімія – важлива та складна наука природничо-математичного циклу,
необхідна для здобуття подальшої освіти у багатьох ВУЗах України. А отже наші діти
повинні отримувати міцні знання в школі, щоб бути в майбутньому
висококваліфікованими спеціалістами, бути корисними місту та країні. А зацікавити
предметом і надати міцні знання дітям можливо лише при наявності міцної
матеріальної бази в сучасному кабінеті хімії.
8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
Орієнтовна вартість
(брутто), грн

Складові завдання

1.

Меблі

95000

2.

Обладнання

30000

3.

Мультимедійна техніка

75000

4.

Будівельні матеріали

55000

5.

Ремонтні роботи

30000
РАЗОМ:

285000

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).

10.* 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):
a) висловлюю

свою

згоду на використання
nshkurko1967@gmail.com для зазначених вище цілей

моєї

електронної

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.
11. Інші додатки (якщо стосується):
a) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?

