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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):
Комп'ютерний клас - центр інформаційної освіти Чернігівського професійного ліцею
залізничного транспорту Чернігівської міської ради Чернігівської області
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує тип проекту):
проект:
X малий
великий
реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву
Проект
буде
житлового масиву/мікрорайону):
мікрорайон - Центральний ринок
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
14000, м. Чернігів, вул.Реміснича, 56 Чернігівський професійний ліцей залізничного
транспорту Чернігівської міської ради Чернігівської області
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Придбання та облаштування комп'ютерного класу на базі «нульових клієнтів» (15+1), як
центру інформаційної освіти шляхом надання навчальних (основи комп’ютерної
грамотності, сучасних програмних засобів), інформаційних послуг, організації та
проведення заходів.
5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який
може бути потенційним виконавцем проекту):
Оснащення комп'ютерним класом нового покоління дозволить:
1. Створити повноцінне робоче місце учня;
2. Суттєво економити енергоносії;
3. Економити на обслуговуванні та оновленні обладнання в подальшому;
4. Максимально ефективно використовувати робочий простір.
А також дасть можливість створити умови для здобуття повноцінної якісної освіти з
вмінням використовувати комп'ютерні технології, новітні програми учням і працівникам
ліцею.
Всі бажаючи педагогічні та інші працівники закладів і установ освіти м. Чернігова та
області (в галузі дошкільної, загальної середньої, позашкільної і професійно-технічної, а
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також слухачі курсів підвищення кваліфікації) матимуть доступ до цього комп'ютерного
класу як до центру інформаційної освіти.
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)
Орієнтовний графік роботи:
1. Навчання учнів ЧПЛЗТ: понеділок – п'ятниця: 7.45-15.30
2. Додатковий час:

понеділок – п'ятниця: 16.00-20.00
субота – неділя – 10.00 – 16.00.

Результатами реалізації даного проекту зможуть користуватись всі бажаючи педагогічні
та інші працівники закладів і установ освіти м.Чернігова та області, без винятку, так як
комп'ютерний комплекс знаходиться в окремому корпусі.
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)
Основною метою реалізації проекту є забезпечення розвитку системи освіти для
формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості, а також
надання навчальних (основи комп’ютерної грамотності, сучасних програмних засобів),
інформаційних послуг, організація та проведення заходів (семінарів, тренінгів, тестувань,
on-line олімпіад, вебінарів тощо), безкоштовне навчання в комп’ютерному гуртку,
здійснення науково-дослідницької та пошукової роботи.
Педагогічні та інші працівники закладів і установ освіти м.Чернігова та області матимуть
доступу до інформаційних ресурсів з використанням ІТ-технологій.
Які переваги дає дане технічне рішення?
1. Більшість ПК вимагають заміни через 3-5 років, дане рішення буде служити не менше
10 років. І навіть при цьому, маючи комп'ютерний клас на базі нульових клієнтів, в
майбутньому не потрібно буде модернізувати всі машини (купувати новий комп'ютерний
парк), оскільки з часом, оновлення потребуватиме лише головний комп'ютер (сервер),
інші працюють розподіляючи його потужність;
2. Проблеми з обслуговуванням і ремонтом системи зменшуються на 95%;
3. Кожен нульовий клієнт споживає всього 5 Вт електроенергії. У порівнянні з 300 Вт,
споживаними одним ПК, отримуємо істотну економію енергії від кожного користувача.
4. Адміністратор отримує потужний адміністративний інструмент контролю над
робочими місцями (клієнтами): увімкнення/вимкнення, дозволи, передача файлів,
контроль екрану і т.д.
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
Складові завдання

Орієнтовна вартість
(брутто), грн

1. Комп'ютерний клас на базі «нульових клієнтів» (15-25
роб. місць)

235000 грн.

2. Комплект меблів (столи та стільці на 1 роб. місце)

50000 грн.

3. МФУ (лазарне)

5000 грн.
РАЗОМ:

290000 грн.

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
kardashinfo&@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?
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