
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 2021 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):  
  «Сучасне обладнання методичного кабінету – складова запорука всебічного 
розвитку дошкільників» /Застосування сучасного обладнання у розвальному середовищі  
ДНЗ/. 
  
 
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує сутність 
витрат): 

проєкт:   Х 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)  

Фліп чарти магнітний та для крейди – сучасні мобільні дошки для багатофункціонального 
використання. Стіл для малювання піском – сучасне  обладнання, що застосовується як 
для навчання малювання, так і для індивідуальної  роботи з дітьми, що потребують 
психологічної корекції. Комп’ютер – невід’ємний елемент сучасного освітнього процесу, 
який дає можливість застосувавути сучасні електронні програми  для навчання.  

 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 100 дітей віком від 
1,5 до 6 років. 
     Проектна група пропонує за кошти громадського бюджету придбати фліп фліп чарти, 
стіл для малювання піском та комп’ютер, 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 вше завойовувало дошкільний простір України. 
    Використання столу для малювання піском  позитивно впливає на: розвиток дрібної 
мотрики пальців, розвиває увагу, уяву, творчі здібності, здійснює психологічне 
розвантаження …Важливо, що  це проходить у вигляді гри, і зовсім не нагадує стандартну 
форму навчання. Вдало застосовується  у гуртковій роботі та під час самостійної 
художньої діяльності.   
  Дитячі емоції переповнюють неймовірні малюнки та піскові історії. Виконувати 
завдання можна групі дітей одночасно. 
  Фліп чарти  сьогодні  це невід’ємні атрибути не лише навчальних занять, а й будь-якого 
зібрання: лекцій, батьківських  зборі, педагогічних  рад, семінарів і т.ін. 
Згадане вище обладнаняя  - мобільне, безпечне, легко демонтується. 
Наявний ком’ютер методтчного кабінету вже вичерпав свої технічні можливості, не 
здатен забезпечити вимоги і застосування сучасних  електроннних програм. 
  Для  безпечного використання  в ДНЗ буде розроблено  інструкції з охорони праці з 
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, на жаль, 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. 
 
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)   
 
  Мета проекту – створення умов реалізації  освітніх програм і завдань у сфері дошкільної  
освіти; забезпечення ДНЗ технічними сучасними засобами навчання,  
покращення дозвілля дошкільнят та підвищення іміджу навчального закладу. 
    Та головна мета – надати дітям сучасні комфортні умови для розвитку  та самореалізації 
креативного потенціалу, де б маленькі мешканці нашого міста могли  отримувати 
позитивні емоції від колективної та самостійної  творчості. Саме таке обладнання 
забезпечить потреби дитячого садка у  інтерактивному навчанні, осучаснення  розваг та 
масових заходів як для вихованців дитсадка, так і для маленьких мешканців нашого міста. 
   
8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.Флі чарт магнітний        1800,00 грн. 

2.Фліп чарт для крейди        1800,00 грн. 

3.Стіл для малювання піском        6000,00 грн. 

4. Комп’ютер       20000,00 грн. 

        29600,00 грн. 

 
9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Заводське, мають право голосу та підтримують цю 
пропозицію (проект) (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка 
списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки 
(необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).  
 
10.* Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  ………………… 

teremok.zavodske@gmail.com    для зазначених вище цілей  
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