
ЗАЯВКА 

 (зразок, де для прикладу вказані роботи та кошти ініціативної групи) 

з проведення міського конкурсу мікропроектів  

місцевого розвитку 2018 року. 

Реєстраційний номер 

         Заповнюється Конкурсною комісією 

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ 

Назва проекту  «Влаштування дитячого 

ігрового майданчику на 

території міського парку, по 

вул. Тарнавського, 1 у 

м.Бібрка Перемишлянського 

району Львівської області». 

Загальний бюджет проекту (грн) 39219,00 

Очікуваний обсяг фінансування проекту з 

міського бюджету (грн) 

31062,00 

Очікуваний обсяг співфінансування 

проекту (власний фінансовий внесок) (грн) 

4000,00   

Очікуваний обсяг співфінансування 

проекту (власний нефінансовий внесок у 

вигяді матеріалів та робіт) (грн) 

4157,40 

Спонсорський внесок (кошти спонсорів, 

донорів) 

0,00 

Повна назва заявника Ініціативна група влаштування 

дитячого майданчику в на 

території міського парку 

Адреса об’єкту вул. Тарнавського, 1 

Телефон, e-mail  067 – 111- 22 -33, 

micro@gmail.com 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника 

проекту  

Петренко Іван Іванович 

 

Дата ___15 березня 2018 року_____________  

Керівник проекту _____________    Петренко Іван Іванович 

 



І. П Р О Е К Т 

1. Анотація проекту (не більше 1-єї сторінки на окремому аркуші). 

В анотації слід стисло розкрити зміст проекту за такою схемою: 

           Назва проекту: «Влаштування дитячого ігрового майданчику на 

території міського парку, по вул. Тарнавського, 1 у м.Бібрка 

Перемишлянського району Львівської області». 

           Актуальність проекту:  

        Даним проектом передбачено влаштування на території міського парку 

дитячого ігрового майданчику для дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку. Стратегія міста передбачає перетворення в комфортне для 

життя та відпочинку середовище, з обмеженою часткою промисловості і 

ідеальними умовами для проведення дозвілля, виховання та навчання дітей. 

Місце розташування вибрано не випадково, адже парк знаходиться 

практично в центрі міста і має зелені насадження, в яких комфортно 

перебувають батьки та діти. Спостерігаючи за кількістю мешканців, які 

прогулюються з дітьми по парку було прийняте рішення про подання 

заявки на участь в конкурсі для реалізації такої потрібної ідеї.  

          Перелік заходів проекту: 

1) вибір необхідної ділянки під облаштування дитячого майданчику; 

2) підготовка ділянки під розміщення ігрового обладнання  (вирівнювання 

поверхні, усунення сторонніх предметів) 

3)  доставка елементів дитячого майданчику, обладнання та будівельних 

матеріалів; 

4)  встановлення ігрового обладнання для дітей; 

5) інформування мешканців про виконані роботи;  

         Результати проекту: 

1 – Місто отримає нову зону відпочинку для дітей та батьків, що в свою 

чергу сприятиме покращенню соціального стану загалом в місті. 

2 – Покращиться загальний стан благоустрою міста, внаслідок чого 

збільшиться туристична привабливість міста.  

3 –  Зросте зацікавленість серед дітей до активного відпочинку, 

збільшиться кількість часу який вони будуть проводити на свіжому повітрі, 

що в свою чергу приведе до загального покращення стану здоров’я.    

        Обсяг коштів та джерела його фінансування, грн: 

Для реалізації проекту необхідно коштів у сумі 39 218,75  грн. 

Джерела фінансування Міський бюджет – 31061,75 грн. 

Фінансовий внесок громади – 4000,00 грн. 

Нефінансовий внесок громади (роботи та матеріали) – 4157,40 грн. 

Кошти спонсорів (донорів) – 0,00 грн. 

 



2. Докладний опис проекту 

2.1. Мета і завдання проекту (не більше 1-єї сторінки).Обов’язкове чітке 

формулювання мети проекту. Для досягнення поставленої мети слід перерахувати 

завдання проекту (не більше  3 - 4 завдань). 

Мета проекту: 

Забезпечення покращення фізичного розвитку серед підростаючого 

покоління, збільшення часу перебування дітей на свіжому повітрі, що є 

запорукою правильного і здорового розвитку організму. Створення ще 

одного місця для проведення дозвілля батьками та дітьми. 

Завдання проекту: 

1) Покращення благоустрою міста; 

2) Створення ще одного комфортного середовища; 

3) Сприяння збільшенню проведення часу дітей на свіжому повітрі; 

4) Активний відпочинок для дітей та батьків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Опис заходів проекту (не більше 1-ї сторінки) 

В описі заходів проекту варто розкрити зміст кожного нижченаведеного питання: 

- - усі заходи проекту (опис кожного заходу має дати можливість уявити, що та як буде 

відбуватися); 

- - участь громади й ініціативної групи в заходах проекту (збір коштів, громадський 

аудит, роботи тощо). Слід закцентувати увагу на описі участі громади в заходах, які 

передбачають нефінансовий внесок громади (участь у роботах та за придбання 

матеріалів); 

1. Підготовка заявки для подачі на конкурс місцевого розвитку. 

Громадськість утворює ініціативну групу, яка бере на себе усі функції по 

підготовці заявки, виготовленні кошторисної документації, збору частини 

коштів на реалізацію проекту. 

2. Підготовка території для влаштування майбутніх майданчиків. 

Громадськістю, яка гарантує не фінансовий внесок у вигляді виконання 

всіх робіт, буде проведено підготовку виділених ділянок для встановлення 

обладнання. Роботи будуть складатися з обстеження ділянок, 

вирівнювання, підготовки рельєфу, проектної розбивки та закупівлю і 

доставку буд. матеріалів для облаштування майданчиків.  

3. Закупівля обладнання. Бібрська міська рада, як співінвестор проекту, 

спільно з ініціативною групою, яка вносить свій часків фінансовий внесок,  

розпочне процедуру закупівлі обладнання для майданчиків, що в свою 

чергу дозволить підтвердити процедуру початку фінансування.  

3. Доставка та встановлення обладнання. Доставка буде здійснюватись 

автотранспортом громадськості до місць майбутнього встановлення. Після 

цього, згідно з технічною документацією, буде проведено  монтаж та 

встановлення даних елементів на підготовленій території силами громади, 

як нефінансовий внесок у реалізацію проекту. 

4. Завершення виконання робіт. Планується усі роботи по встановленню 

майданчику проводити силами громади, як умова нефінансового внеску, 

відповідно усі завершальні роботи також будуть проводитись мешканцями. 

Після завершення планується офіційне відкриття майданчику та 

інформування про це громадськість. 

- 5. Планується участь громади та ініціативних груп в заходах проекту, а 

саме  

- - не фінансова участь у вигляді виконання монтажних та будівельних робіт;   

- - громадський аудит; 

- - соціальний захід на здорового способу життя серед дітей та молоді. 

 



-  

2.3. Тривалість і план реалізації заходів проекту  

Тривалість проекту складатиме 2 місяці. 

 

 

3. Очікувані результати проекту 

(не більше 1 сторінки) 

3.1. Основні показники проекту: 

           Короткострокові результати 

– місто отримає нові зони відпочинку для дітей та їх батьків, що в свою 

чергу сприятиме покращенню соціального стану загалом в міст;. 

 – покращиться загальний стан благоустрою міста, внаслідок чого 

збільшиться туристична привабливість міста; 

–  зросте зацікавленість серед дітей до активного відпочинку, збільшиться 

кількість часу який вони будуть проводити на свіжому повітрі, що в свою 

чергу приведе до загального покращення стану здоров’я; 

- підвищить дитячу комунікабельність; 

– облаштування дитячого майданчика спеціальним ігровим обладнанням 

стандартизованим на території України дасть змогу зменшити показник 

травматизму серед дітей. 

         Перспективні наслідки реалізації проекту. 

- - покращення стану здоров’я дітей; 

- - зацікавленість мешканців до проведення активного дозвілля; 

- - подальше розширення мережі дитячих майданчиків; 

- - розвиток даної програми дасть можливість показати майбутнім 

мешканцям  соціальну привабливість міста. 

 

4.                                            4. Показники ефективності 

5. (співвідношення між очікуваними витратами і очікуваними результатами). 

Показник ефективності (ПЕ) – це статистичний показник, відношення показника 

продукту (результату) проекту до показника витрат.  

Показником ефективності може бути «Вартість проекту на одного отримувача 

користі», наприклад, добудова та  обладнання дитячого садка на (20 дітей; 25 дітей) 

коштує 200 тис. грн ПЕ-1 становить 10 тис. грн /дитину; ПЕ-2 становить 8 тис. грн 

/дитину. Відповідно, мікропроект з добудови і обладнання дитячого садка на 25 дітей 

буде ефективнішим. 

Якщо загальна вартість робіт становить 39219 грн. 

Кількість мешканців, які отримають ефект від реалізації проекту – 500  

Тоді ПЕ=39219/500=78,40 грн. 



 
 

  

5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ  

 

У цьому розділі слід описати всі необхідні кошти та зазначити джерело отримання 

коштів.  

Керівник проекту зобов’язаний самостійно визначати статті витрат за проектом 

відповідно до його цілей і завдань та вирахувати % кожного з джерел фінансування.  

 

Зведена таблиця джерел фінансування проекту 

Загальна вартість проекту             39,219       тис. грн 

Джерела фінансування Сума, 

тис.грн.  

% 

кошти ініціативної групи 4,00 10,19 

робота, матеріали (відповідно до акту нефінасового 

внеску) 

4,157 10,61 

кошти спонсора, донора 0 0 

Небюджетний внесок Конкурсанта: 8,157 20,8 

Внесок міської ради 31,062 79,2 

Усього 39,219 100 

Отож, згідно таблиці оцінювання, додавши суми фінансового та нефінансового 

внеску (сумарно 20,8%) отримуємо гарантовані 8 БАЛІВ. Інші бали будуть 

додаватись відносно якості написання заявки!!! 


