
Додаток 1 до Положення про 
громадський бюджет (бюджет 
участі) у місті Заводському 

 
Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 

рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 
Заводському на 2020 рік та список мешканців міста Заводського, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  
 

Ідентифікаційний номер проекту 
(вписує уповноважений робочий орган ) 

 
1 

 
Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення! 

 
1.* Назва проекту (не більше 15 слів):  
  «Інтерактивна підлога» - сучасне інноваційне диво! /Упровадження проекційної 
системи навчання, що сприяє  розвитку здібностей  дошкільників/. 
  
 
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує сутність 
витрат): 

проект:   X  малий      
    великий          

 
Проект буде реалізовано на території міста Заводське (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону): 
житловий масив спиртокомбінату 
 
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

вул.Озерна, б.9,м.Заводське, Лохвицький район, Полтавська область,37240; 
дошкільний навчальний заклад №2 «Теремок» 
 
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)  

 Інтерактивна підлога  нагадує магічний килим. Це система, яка реагує на будь-які 
рухи  та жести людини. Це, наче жива підлога. Проектор транслює зображення, яке 
завдяки камері стає чутливим до рухів, дає змогу змінювати ефекти та зображення. До 
складу  «Інтерактивної дошки» входить біля 90 ефектів різної тематики. 

 

 5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який 
може бути потенційним виконавцем проекту): 

  Проект охоплює  мікрорайон міста загальною чисельністю понад 3000 чоловік. Об’єкт 
проекту, дитячий садок, розміщений в центральній частині житлового масиву. 



Середньорічна чисельність вихованців дошкільного закладу становить 120 дітей віком 
від 1,5 до 6 років. 
     Проектна група пропонує за кошти громадського бюджету придбати інтерактивну 
підлогу, що  є сертифікованим обладнанням, має рекомендації Міністерства освіти і 
науки України на застосування у освітньому процесі дошкільних закладів, відповідає 
санітарним нормам, естетичним вимогам та безпеці життєдіяльності дітей й 
працівників ДНЗ.  
    Це обладнання лише починає завойовувати дошкільний простір України. 
    Використання системи «Інтерактивна підлога» позитивно впливає на: розвиток 
опорно-рухового та вестибулярного апаратів, загальної моторики та координації; 
здійснення психологічного розвантаження, візуальної стимуляції; навчальний процес, 
дидактичні ігри…                                                            
     Заняття за допомогою інтерактивної системи також розвивають у дітей важливі 
соціальні навички, а саме: робота в колективі, розвиток уваги, концентрація і багато 
іншого.                                                                                                                                                                      
Важливо, що все це проходить у вигляді гри, і зовсім не нагадує стандартну форму 
навчання. 
  Дитячі емоції переповнюють неймовірні віртуальні сюжети, де малюки стають 
безпосередніми учасниками дійств. Виконувати завдання можна і усією родиною. 
  Для  безпечної експлуатації  апаратури  в ДНЗ буде розроблено  інструкції з охорони 
праці по експлуатації даного обладнання.. 
   Учасники проекту гарантують часткове співфінансування /оплата доставки/, беруть 
повну відповідальність за збереження і використання матеріальних цінностей лише за 
призначенням без подальшого обміну чи продажу. 
 
6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 
Заводське 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)  
  В сучасному світі технології набирають обертів, і більшість систем розвитку, за якими 
навчали раніше, для дітей вже не актуальні, і нажаль нецікаві. На сьогодні діти все більше 
взаємодіють с цифровими досягненнями, відповідно і програма навчання повинна бути 
 сучасна, така, яка привертає увагу та буде цікавою для сучасних дітей. 
  Реалізація даного проекту забезпечить   проведення освітнього процесу та міських 
дитячих заходів  у ДНЗ, раціональне використання часу під час навчальних занять, 
урізноманітнить дозвілля вихованців, сприятиме розвитку розумових здібностей дітей, 
залучення майбутніх вихованців через клуб вихідного дня, на який можуть завітати 
родини, діти яких згодом стануть вихованцями дитсадка.  
Очікувані результати: 
а/ покращення матеріальної бази дошкільного закладу, 
б/створення умов для розвитку розумових здібностей дітей відповідно до сучасних 
освітніх вимог, 
в/покращення надання освітніх послуг мешканцям громади, 
г/ прищеплення естетичного смаку, 
ґ/ уміння  співпрацювати у дитячому колективі, 
д/ залучення батьків до участі у освітньому процесі, 
е/ підвищення іміджу навчального закладу та громади міста. 





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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