
Бланк-заявка пропозиції (проекту): 7

Назва проекту: Встановлення дитячого майданчика по 5 провулку вул.Дарвіна

Вид проекту: Малий

Категорія проекту: Комунальне господарство

Адреса, назва установи/закладу, будинку: м.Конотоп, 5 провулок вул.Дарвіна (навпроти будинку №13).
Автор - Книш Тетяна Василівна

Назва установи / закладу: -

Опис проекту: Дитячий вуличний  майданчики- це найкращий засіб направити невгамовну дитячу
енергію в правильне русло і забезпечити оптимальне поєднання «приємного» та «корисного». 
Необхідно створити таке місце, де батьки могли б спілкуватися з дітьми і між собою на свіжому повітрі,
а діти при цьому грати на дитячому майданчику зі своїми однолітками.

Проблема: Прогулянка та ігри з дітьми на дитячих майданчиках - обов'язковий пункт у щоденному
розкладі мам. Саме там діти дихають свіжим повітрям, розвиваються, набувають навичок спілкування з
однолітками. Через відсутність на мікрорайоні жодного дитячого майданчика, близько 50 дітей зі своїми
мамами змушені щоденно ходити на дитячі майданчики далеко від дому. 
А діти, які вже досягли такого віку, щоб гратися  без догляду батьків, взагалі не мають альтернативи,
оскільки самі не можуть піти  на інший майданчик,так як він знаходиться далеко.

Мета проекту:  Організація дозвілля дітей.
Розвиток фізичних і духовних якостей особистості дитини.
Пропаганда здорового способу життя.
Створення умов для прояву індивідуальності в рольових іграх дітей дошкільного віку, особистого
зростання молодшого шкільного віку, формування активної життєвої позиції.

Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування: Дитячі вуличні майданчики - це
найкращий засіб направити невгамовну дитячу енергію в правильне русло і забезпечити оптимальне
поєднання «приємного» та «корисного». 
Необхідно створити таке місце, де батьки могли б спілкуватися з дітьми і між собою на свіжому повітрі,
а діти при цьому грати на дитячому майданчику зі своїми однолітками, а не сидіти перед телевізором
чи комп’ютером.

1. Придбання обладнання для дитячого майданчика, а саме: каруселі на 2 місця, гойдалки-балансира 2,
пісочниця та гойдалки-пружини на 4 місця,
2. Підготовка площадки для встановлення обладнання;
3. Роботи по встановленню обладнання.

Для кого цей проект: Для всіх дітей, підлітків та дорослих які мешкають в мікрорайоні "Куба".

План заходів з реалізації проекту: Лютий-березень 2020 року – розробка проектно-кошторисної
документації;
Квітень 2020 року – визначення виконавця робіт та укладання відповідних договорів;
Травень-червень 2020 року – встановлення дитячого майданчику.

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: Суспільна значущість проекту полягає в тому, що він сприяє активності населення,
встановлює тісний зв'язок між жителями будинків. Ефективність проекту безсумнівна:
• кожна дитина отримає можливість займатися, грати і розвиватися;
організація дозвілля дітей;



• ми беремо курс на масовість, на загальну зацікавленість дітей і дорослих;
• прищеплення і формування навичок здорового способу життя дітей;
• формування соціально-комунікативних, творчих і організаторських навичок дітей.
Реалізація проекту дозволить поліпшити стан здоров'я дітей, знизити рівень дитячого травматизму.

Орієнтовна загальна вартість проекту: 95 280,00 грн.

Очікуваний термін реалізації проекту: 5 місяців

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту: відсутні

Приклади схожих рішень: інша квартали міста

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

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

Гойдалка на пружині «Мотосіклета» 9280 9280

Балансир на пружині «Немо» 13570 13570

Навіс подвійний «Хмарка» 5490 5490

Пісочниця «Класік» 1,8 м 6670 6670

Гойдалка «Близнята база» 11720 11720

Гойдалка-балансир «Класік» 6670 6670

Дитячий комплекс «Ніжність» 36880 36880

Придбання та встановлення конструкцій: 0 0

Проектно-кошторисна документація 5000 5000

Разом: 95280 95280

Інші додатки:
фотографія/ї, які стосуються цього проекту

Автор пропозиції (проекту) та його контактні дані.



Ім’я та Прізвище** Контактні дані

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


