
Додаток 1 

до Положення про Громадський 

бюджет (бюджет участі) 

Новокаховської міської ТГ,  

затвердженого рішенням  

міської ради 8 скликання  

від 17.12.2020 року № 132 

(форма проекту) 

 
ПРОЕКТ,  

реалізація якого планується за рахунок 

коштів міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) 

 Новокаховської міської ТГ» 

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром ) 

 

 

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

Увага! Форма заповнюється  друкованими буквами 

 

Інформація про автора проекту: 

Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Новокаховської міської ради 

 

Ім’я та Прізвище;  

назва організації* 

Оксана ЯКУБОВА 

гімназія № 2 ім. А.П. Бахути 

Контактні дані:  

Поштова адреса: вул.  Історична, буд. 9 

E-mail: 24755430@mail.gov.ua 

Контактний № тел. 0664738708, 4-21-25 

Серія та № паспорту або 

ЄДРПОУ 

24755430 

Підпис  ЯКУБОВА 

 

* Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 

Новокаховської міської ради. 

 



 

1. Назва проекту (не більше 15 слів):  

капітальний ремонт асфальтного покриття шкільного подвір’я гімназії № 2 ім.А.П.Бахути  

 

 

2. Вид проекту ( поставити знак „x”): 

    

___  малий (бюджет до 100 тис. грн.)          

_Х__  великий (бюджет від 100 тис. грн. до 350 тис.грн.)    

 

3. Місце реалізації проекту (вулиця, адреса, назва установи/закладу, будинку): 

вул..Історична, буд.9, гімназія № 2 ім.А.П.Бахути Новокаховської міської ради  

 

 

 

4. Короткий опис проекту (анотація) (не більше 50 слів )  

Шкільне подвір’я гімназії № 2 ім.А.П.Бахути, побудованої в 1952році, протягом 69 років 

залишилося без проведення ремонтних капітальних робіт. З метою приведення до вимог 

санітарного регламенту, збереження однієї із найстаріших шкіл міста, що знаходиться в 

історичній частини, є нагальна потреба асфальтного покриття ділянки шкільного подвір’я 

за адресою: вулиця Історична, 9 

 

 

5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення  якої він спрямований; 

запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 

чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 

містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Якщо 

проект носить капітальний характер, зазначається можливість користування 

результатами  проекту особами з особливими потребами; не більше 500 символів): 

 

Мета: Збереження закладу освіти, розташованого в історичній частині міста. Проект 

спрямований на ліквідацію загрози руйнування будівлі гімназії, у зв’язку з відсутністю 

вимощення у шкільному подвір’ї. Локація проблеми дозволить безпечне перебування 

учнів, батьків, педпрацівників на подвір’ї, проведення заходів на свіжому повітрі, дасть 

можливість проїзду особам  з особливими потребами. 

 

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 

користуватися результатами проекту)   

Результатами проекту зможуть користуватись учні, вчителі, технічні працівники, батьки. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Умови використання результатів проекту всіма мешканцями міста (наприклад 

години роботи, умови використання; не більше 100 символів) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. Інформація щодо очікуваних  результатів  в разі реалізації  проекту: 

Збереження будівлі закладу освіти, безпечне перебування учнів на території закладу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 

вартість)   

№ 
Складові завдання 

Орієнтовна 

вартість, грн 

1. Інфляція 10% 31 818 

2. 
Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із 

щебеню 
68 721 

3. Розливання бітумної емульсії дорожньої 12 439 

4. 
Улаштування  покриття товщиною 4 см з гарячих 

асфальтобетонних  сумішей вручну з ущільненням самохідними 

котками 

191 991 

5. 
На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до 

норми 18-42-5 
45 031 

6.   

7.   

 РАЗОМ: 350 000 

 

10. Чи потребує проект додаткових коштів на утримання об’єкту, що є результатом 

проекту (наприклад, витрати на прибирання, електроенергію, водопостачання, поточний 

ремонт, технічне обслуговування)? 

˅    ні           так     Короткий опис та оцінка суми річних витрат 

 

 



 

 

 

 

 

Додатки: 

1. Обов’язкові 

А) Список з підписами щонайменше 35 (для великого проекту), 15 (для малого 

проекту) громадян України, які належать до територіальної громади міста 

Нова Каховка та підтримують цю пропозицію (проект), що додається. Кожна 

додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення 

наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).  

˅  

 

2. Додаткові 

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту 

 

˅  

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту ˅  

в)  інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)  

зазначити перелік:  
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