БЛАНК-ЗАЯВА
ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ
ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2017 рік

Дата надходження до Координаційної ради
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

г£ О

О / £

Включено до реєстру поданих проектів за №
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

ПІП та підпис особи що реєструє:
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

1. Назва проекту: (не більше 20 слів)
Благоустрій прилеглої території відділення соціально-побутової адаптації інвалідів з
розумовою відсталістю Комунарського району (вул. Парамонова, 11 А) з улаштуванням
зони відпочинку і зони для спортивних занять

2. Пріоритетні напрямки проекту:
• ремонт тротуарів - □

• вуличне освітлення - □

• дороги - П

• естетичне облаштування міста - П

• облаштування зон відпочинку - Щ

• інше - П

3. Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної
ділянки якщо відомо, т.п.):
м.Запоріжжя, Комунарський район, вул. Парамонова, 11А. Розташовані структурні
підрозділи Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг): відділення соціальної допомоги вдома, відділення соціальнопобутової адаптації інвалідів з розумовою відсталістю (у тому числі група громадян
похилого віку), відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів.
Кадастровий номер земельної ділянки: 2310100000:03:027:0137.
Свідоцтво про право власності буде надано територіальному центру після вирішення
питання про зміну цільового призначення та використання земельної ділянки.
На даний час:
форма власності - комунальна власність;
цільове призначення: 03.02 для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти;
вид використання земельної ділянки: для функціонування дитячого садка №80.
Документи на переоформленні знаходяться в КП «Градпроект».

4. Опис завдання (повинен містити інформацію що потрібно зробити, які дії повинні бути
прийняті, опис проблеми, мета завдання та яка очікується користь - не більше 50 слів).
Відділення соціально-побутової адаптації інвалідів з розумовою відсталістю
функціонує з 2006 року, яке відвідує понад 40 молодих інвалідів, що мають діагнози,
пов'язані з порушенням опорно-рухової та центральної нервової системи.
Молодь відвідує відділення щодня, або за індивідуальним графіком, залежно від
власних потреб і інтересів. Більшу частину з них приводять і забирають батьки, оскільки
молоді люди не можуть за медичними показаннями вільно пересуватися.
У відділенні працюють фахівці із соціальної роботи, психологи, сестра медична.
Практикується робота гуртків за інтересами, організовується участь у культурних,
спортивних заходах міського та всеукраїнських масштабів.
Для всіх підопічних відділення передбачена робота психологічного консультпункту,
послугами якого можуть користуватися і їхні близькі родичі.
Для інвалідів, які перебувають у відділенні протягом дня, організовано гаряче
харчування.
Перебування інвалідів у відділенні соціально-побутової адаптації безкоштовно - за
рахунок коштів міського бюджету.
Благоустрій забезпечить прилеглу територію відділення соціально-побутової адаптації
інвалідів з розумовою відсталістю зоною відпочинку і зоною для спортивних занять:
вуличними тренажерами, лавками, що розширить комплекс соціальних послуг, позитивно
впливатиме на фізичний, психічний стан інвалідів та дозволить якісно та змістовно
проводити заняття на свіжому повітрі.

5. Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за
наявності (максимальна вартість 300,0 тис.грн.):
1. Улаштування майданчику бруківкою:
60 квадратних метрів х 600 гривень = 36000 гривень.
Всього: 36000 гривень.
2. Придбання та встановлення вуличних тренажерів:
2.1.Обладнання для волейболу (стойки: 2 одиниці х 3500 гривень=7000 гривень; сітка
1 одиниця 900 гривень; м ’яч: 2 одиниці х 300 гривень = 600 гривень).
Всього: 8500 гривень.
2.2 Придбання та встановлення вуличних тренажерів:
- «Жим ногами» 9000 гривен;
- «Для м ’язів талії, сідниць, стегна» 8000 гривень;
- «Жим від груді» 14500 гривень.
Всього: 31500 гривень.
3. Придбання та встановлення паркових лавок:
4 одиниці х 3500 гривень = 14000 гривень.
Всього: 14000 гривень.
Загальна вартість проекту: 90000 гривень.

6. Список осіб підтримки проекту (не менше 200 осіб) - додаток 1 до бланку-заяви.

7. Інша інформація, яка може бути додана але не є обов’язковою (наприклад фотографія/ї,
які стосуються завдання, карта з зазначенням місця реалізації завдання і т.п. додатки 2-...
до бланку-заяви ).

