
Бланк-заявка пропозиції (проекту): 6

Назва проекту: Встановлення контейнерів для збору пластику по вул.Ярківська, Молодіжна, Нахімова

Вид проекту: Великий

Категорія проекту: Комунальне господарство

Адреса, назва установи/закладу, будинку: м.Конотоп, вул.Ярківська,10, 54,94,104,128-130,
вул.Молодіжна 2-4, вул.Нахімова, 6-6а. Автор - Волкогон Інна Станіславівна

Назва установи / закладу: -

Опис проекту: Суть проекту полягає у зміні поведінки населення та усвідомлення власної
відповідальності за стан навколишнього середовища нашого міста. Встановлення КДП надасть
можливість кожному  взяти участь у зборі пластику, тим самим зберегти довкілля нашого міста. Також,
бажано провести виховні заняття в садочках та школах з цього приводу: розподіл сміття, сортування,
переробка, забруднення пластиком навколишнього середовища.

Проблема: Ключовою потребою встановлення КДП є майже не контрольоване забруднення, не тільки
території нашого міста, а й зон відпочинку (ліс, річка). Ми настільки звикли пити з пластикових пляшок,
усі супермаркети майорять продукцією, яка знаходиться в петтарі: молоко, йогурти, дитяче харчування,
газовані напої, ліки в аптеках, косметика в магазинах. Пластик – це зручно, але  й проблематично.
Саме з дитячого садочка та школи ми повинні розповідати та навчати підростаюче покоління про
правильне та раціональне користування петтарою, тощо.

Мета проекту: Навчити мешканців кварталу, підростаюче покоління відповідально відноситися до
екологічного майбутнього нашого міста і показати наглядний приклад сортування сміття.

Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування: На моєму кварталі неодноразово
виникали несанкціоновані сміттєзвалища, які за допомогою міської ради з успіхом вирішувалися,
питання сортування постійного обговорюють мешканці, і саме вони запропонували встановити
контейнери для пластику. Також пропоную запровадити виховні заняття в освітніх закладах міста
(школи, садочки) з метою вже з дитячих років мати уяву про розподіл сміття, сортування тощо.

Для кого цей проект: Мешканці 43 кварталу – близько 250-300 чоловік.
Учні загальноосвітніх шкіл та вихованці садочків – близько 6000 осіб.

План заходів з реалізації проекту: Лютий 2020 року – розробка плану виховних занять;
Березень 2020 року – запровадити виховні заняття в закладах освіти;
Березень-травень 2020 року – проведення виховних занять; визначення постачальників, укладання
договорів, закупівля матеріалів;
Червень-липень 2020 року – встановлення конструкції контейнерів;
Серпень 2020 року – проведення відкриття, виготовлення друкованої продукції.

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: Зменшення забруднення території нашого мікрорайону пластиком на 40%; підвищення рівня
екологічної свідомості мешканців мікрорайону на 50%; охоплення 80% дітей міста виховними
заняттями; збільшення місць для встановлення контейнерів для пластику на нашому прикладі.

Орієнтовна загальна вартість проекту: 70 400,0 грн.

Очікуваний термін реалізації проекту: лютий – серпень 2020 року

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту: Відсутні



Приклади схожих рішень: Подібні ідеї успішно реалізовані в багатьох містах нашої держави. Навіть у
с.Козацьке Конотопського району Сумської області встановлені контейнери для збору пластику, гідний
приклад для наслідування.

Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість):

Найменування товарів (робіт, послуг) Ціна за одиницю, грн. Вартість, грн.

Непередбачувані витрати (10%) 6400 6400

Відеоролик, популяризуючий розподіл сміття 2000 2000

Поліграфія - брошури 2 2000

Плита під контейнер (10 шт.) 500 5000

Встановлення контейнерів 5000 5000

Контейнер для збору пластику (10 шт.) 5000 50000

Разом: 18902 70400

Інші додатки:

Автор пропозиції (проекту) та його контактні дані.

Ім’я та Прізвище** Контактні дані

Управління економіки Конотоп e-mail: ekonomkonotop@ukr.net
номер тел.: 0544766166


