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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 Заводське, які 
підтримують цю пропозицію (проект)  

Ідентифікаційний номер проекту 
(вписує уповноважений робочий орган ) 4 

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

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):  

Комп’ютеризована шкільна бібліотека – це оперативне і повноцінне забезпечення 
інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних, та інших потреб 
користувачів бібліотеки. 

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує сутність 
витрат): 

проект:    Х  малий      
    великий         

Проект буде реалізовано на території міста Заводське (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону): Масив «Спиртокомбінату» 

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

м.Заводське  
вул. Ватутіна, 46  
Заводська ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів (шкільна бібліотека) 

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів) 
 Розширення спектру й підвищення якості надання бібліотечних послуг та ефективності 
роботи шкільної бібліотеки як просвітницько-інформаційного центру навчального 
закладу шляхом інтеграції інформаційно-комунікативних технологій в діяльності 
шкільної бібліотеки.  

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт,
який може бути потенційним виконавцем проекту): 
Шкільна бібліотека є невід’ємною структурною складовою шкільного закладу та 
безпосереднім учасником навчально-виховного процесу. Модернізація бібліотеки 
передбачає в тому числі й активне застосування інформаційно-комунікативних 
технологій. Тому, оснащення комп’ютерною технікою шкільної бібліотеки, наявність 
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сучасних програмних засобів безперечно дозволяє по-новому підійти до організації 
бібліотечних процесів.  

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)  

Шкільна бібліотека – це заклад, який доступний для всіх учнів, вчителів, батьків та 
обслуговуючого персоналу школи. Доступ до інтернет-ресурсів дає можливість швидко 
та якісно отримати інформацію для навчання (створення презентацій, написання 
рефератів, доступ до повнотекстових баз даних тощо), проводити різноманітні 
культурно-просвітницькі заходи із мультимедійним супроводом (відеороликів, 
комп’ютерних презентацій, електронних фото колажів тощо), популяризувати читання 
завдяки обговоренню прочитаних книг на бібліотечних форумах та можливість скайп-
зустрічах із письменниками, формувати позитивний імідж шкільної бібліотеки 
(створення власного сайту, виготовлення буклетів). 

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)   

Реалізація проекту дає можливість розширити інформаційний простір бібліотеки, 
підвищити якість та оперативність надання бібліотечних послуг. 
            Бібліотека - структурний підрозділ освітнього закладу, покликане накопичувати, 
обробляти, зберігати і поширювати інформацію для забезпечення освітнього процесу 
інформацією та ресурсами. Крім цього функціями шкільної бібліотеки є сприяння 
загальному розвитку учнів, формування та вдосконалення інформаційної 
компетентності учасників освітнього простору, сприяння професійному розвитку 
педагогічних кадрів. 

В умовах інформатизації школи і суспільства першочерговим завданням для 
шкільних бібліотек є впровадження в діяльність інформаційно-комунікаційних 
технологій, які допоможуть зробити бібліотеку більш доступною, привабливою та 
ефективною. 
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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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