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):
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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)
«Кольоровий світ дитинства»
створення структурно-функціональної екосистеми в дошкільному закладі
(облаштування мініпарку та реконструкція спортивного майданчика
в ДНЗ №244 «Біла лілея» м. Запоріжжя)

2. Приоритетні напрямки проекту:
• ремонт тротуарів - □

• вуличне освітлення - □

• дороги - □

• естетичне облаштування міста -

□

• облаштування зон відпочинку - 0 • інше - 0

^

3. Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної
ділянки якщо відомо, т.п.):
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №244 «Біла лілея»
Запорізької міської ради Запорізької області
вул. Чарівна 42- А,
м. Запоріжжя,
69071
Ідентифікаційний код юридичної особи: 20512357
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А01 №27619
Дата проведення державної реєстрації: 22.11.1994
Дата зміни свідоцтва про державну реєстрацію: 11.12.2009
Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осібпідприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію: 1 103 105 0004 018954
Власники: Територіальна громада міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради,
код ЄДРПОУ: 04053915, країна реєстрації: Україна

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).
Для активізації та масового залучення дітей, педагогів та батьківської громадськості
дошкільного закладу до конкретних природоохоронних справ, формування еколого-ергономічної
компетенції, екологічної культури дошкільників, дотримання людиною правил доцільного
природокористування, захисту природного довкілля та формування потреби у здоровому способі
життя, удосконалення та зміцнення роботи з охорони та зміцнення психофізичного здоров’я
дошкільників шляхом використання здоров’язбережувальних та здоров’яформуючих технологій в
освітньому просторі ДНЗ, згідно Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів та
Базового компоненту дошкільної освіти в Україні було створено запропонований Проект, який
включає в себе:
1) висадку в мініпарку дошкільного закладу 10 кущів ялівцю, які є найкращими озонаторами
повітря серед хвойних рослин, що дає великий оздоровчий ефект; установка краплинного
поливу рослин мініпарку;
2) реконструкцію спортивного майданчика, згідно усіх санітарно-гігієнічних норм; надання
йому сучасного вигляду; встановлення сучасного фізкультурного обладнання для
проведення фізкультурних занять у 10 групах дошкільного закладу 3 рази на тиждень на
протязі усього навчального року і в оздоровчий період.
Очікуваний результат від реалізації Проекту — це якісне, безпечне, естетичне, різноманітне
розвивальне середовище на території ДНЗ для організації рухової, навчальної та пізнавальної
діяльності дітей.

5. Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за
наявності (максимальна вартість 300,0 тис.грн.):
1. Придбання ялівців ( 92 грн. за пгг.) 10 кущів
920 грн.
2. Придбання комплекту для краплинного поливу (100 м)
459 грн.
3. Висадка ялівців та встановлення краплинного поливу
власними силами
Реконструкція футбольного поля:
4. Підготовка основи для укладки штучної трави (140 грн. за кв. м)
250 кв.м
35000 грн.
5. Укладка штучної трави (штучна трава Оогеїот ландшафтна, 560 грн. за кв.м.)
250 кв.м.
140000 грн.
6. Демонтаж асфальтного покриття на бігових доріжка навколо футбольного поля
власними силами
7. Підготовка основи д ля укладки поліуретанового покриття на бігових доріжках
навколо футбольного поля (130 грн за кв.м.) 170 кв.м.
22 100 грн.
8. Укладка поліуретанового покриття на бігових доріжках навколо футбольного поля
(поліуретанове покриття АІзаІап Р і^ е й К 12 мм, 550грн за кв.м.) 170 кв.м
93500 грн.
9. Придбання воріт мініфутбольних вуличних з сіткою рабіца та з баскетбольним
щитом та сіткою
7750 грн.
10. Встановлення воріт мініфутбольних вуличних з сіткою рабіца
власними силами
Всього:
299729 грн.

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).

