Бланк-заявка пропозиції (проекту): 11
Назва проекту: Встановлення системи відео нагляду за територією свердловини с.КВРЗ (кінцева
зупинка трамваю №3)
Вид проекту: Великий
Категорія проекту: Комунальне господарство
Адреса, назва установи/закладу, будинку: м.Конотоп, с.КВРЗ кінцева зупинка трамваю №3
(свердловина). Автор - Луговська Олена Володимирівна
Назва установи / закладу: Опис проекту: Територія свердловини с.КВРЗ захаращена сміттям. Для вирішення проблеми
планується встановити відеонагляд та інформаційні таблички.
Проблема: Свердловина с.КВРЗ забезпечує питним водопостачанням мешканців кварталів №13, 14, 15.
На сьогодні територія на який розташована свердловина захаращена сміттям. Джерелом забруднення
території є с/г та побутові відходи, що негативно впливає на естетичний вигляд та створює
неприємний запах. Враховуючи те, що свердловина – це питна вода для людей, то сміття – це пряма
загроза здоров’ю.
Мета проекту: Підвищення відповідальності населення, ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища,
шляхом посилення контролю (відеонагляд).
Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування: Встановлення камер відеонагляду на
наявних опорах, підключення відповідних органів до контролю за відеоматеріалами, встановлення
інформаційних табличок.
Для кого цей проект: Орієнтовано 5 тисяч мешканців міста (населення с.КВРЗ).
План заходів з реалізації проекту: Лютий-квітень 2020 року – визначення виконавців робіт, укладання
договорів;
Травень-червень 2020 року – встановлення відеонагляду, інформаційних табличок.
Ключові показники оцінки результату проекту: економічні (наприклад, збільшення надходжень до
бюджету, економія ресурсів, тощо), соціальні (наприклад, рівень охоплення дітей фізкультурою та
спортом, тощо), екологічні (наприклад, зменшення забруднення навколишнього середовища, тощо),
інші показники, які можна використати для оцінки досягнення результатів практичної реалізації
проекту: Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища. Припинення забруднення території свердловини.
Орієнтовна загальна вартість проекту: орієнтовно 43 000,0 грн.
Очікуваний термін реалізації проекту: лютий – червень 2020 року
Ризики (перешкоди) у реалізації проекту: Відсутні
Приклади схожих рішень: Системи відеонагляду використовуються на багатьох об’єктах.
Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість):

Найменування товарів (робіт, послуг)

Ціна за
одиницю, грн.

Вартість,
грн.

Інформаційні таблички

333

1000

Найменування товарів (робіт, послуг)

Ціна за
одиницю, грн.

Вартість,
грн.

Система відеонагляду ( 3 камери широкого спектру, мережеве
обладнання, встановлення та підключення)

42000

42000

Разом:

42333

43000

Інші додатки:

фотографія/ї, які стосуються цього проекту

Автор пропозиції (проекту) та його контактні дані.
Ім’я та Прізвище**

Контактні дані
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