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Додаток 1 

до Положення

ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2020 РОЦІ

Заповнюється оператором

Дата надходження:

Номер у реєстрі проектів:

ПІП та підпис особи, що реєструє: ^

Інформація про проект

1 \ л с\ ч о \ і \ ь \

А І II І

1. Назва проекту* (не більше 10 слів)_______________________________________________

Облаштування вело-роле доріжок в парковій зоні с. Нестерянка

2. Категорія проекту*

□  Безпека та громадський порядок □  Навколишнє середовище

(5ҐВелоінфраструкгура □  Соціальний захист

□  Енергозбереження □  Спорт

□  Комунальне господарство □  Телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології

□  Культура та туризм □  Транспорт

3. Локалізація проекту (місто, село, район)*___________________

село Нестерянка Оріхівського району Запорізької області

4. Житловий масив / мікрорайон, населений пункт* 

Парк села Нестерянка

5. Адреси, назва установи / закладу, будинку 

вул. Центральна с.Нестерянка



6. Короткий опис проекту* (не більше 50 слів)_______________________________________________________

Як ів  більшості міст та сел. України, в Нестерянці набирає популярності велосипедний 
рух, катання на роликах та пішохідні прогулянки. Пріоритетним завданням є створення 
ефективної, комфортної та безпечної вело -  роле інфраструктури.

Передбачається влаштування вело-роле доріжки в паркові зоні с. Нестерянка.

Повний опис проекту та прогнозний обсяг витрат

7. Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)*

В нашому населеному пункті проживає 248 дітей, більшість дітей захоплюються катанням 
на велосипедах та на роликах, доросле населення та пенсіонери вечорами прогулюються в 
парку. Але у зв’язку з відсутністю спеціалізованого місця для катання дітей, якісного 
дорожнього покриття на вулицях села, в парковій зоні, діти катаються на велосипедах та на 
роликах на трасі, яка проходить між селами Нестерянка -  Мирне -  Копані, а це є порушенням 
правил дорожнього руху, що може призвести до аварій, в яких в першу чергу страждає 
велосипедист.

Ми за безпеку наших дітей, саме тому необхідно створити вело-роле доріжки в парковій 
зоні с. Нестерянка, загальна квадратура доріжки складатиме -  520 кв.м.

3. Мета проекту*________________________________ .__________________ ____________________________

Яку користь нестиме проект для жителів нашого села?
- Розвивати велосипедний та роликовий вид спорту - це корисно для здоров’я;
- Вело -  роле доріжки в парковій зоні -  це безпека та комфорт для дітей та їх батьків;
- Вело -  роле доріжки -  це реалізація права дітей на безпечне займання спортом; 

Поліпшення якості життя жителів села.

?. Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування*_____________________________________

Рішенням даної проблеми є влаштування вело-роле доріжки в парковій зоні села 
Нестерянка. Велодоріжка пролягатиме по центру парку, від в ходу в парк до спортивного 
стадіону. Для влаштування вело -  роле доріжки буде укладатися тротуарна плитка, біля доріжки 
будуть встановлені лави для відпочинку та урни для сміття ( за власний рахунок).



10. Для кого цей проект (основні групи мешканців, які зможуть користуватись результатами 
реалізації завдання) ______________

Перш за все це буде корисно для дітей, які катаються на велосипедах та на роликах, для 
батьків, які навчатимуть своїх дітей катанню на велосипедах. А також для дорослого населення, 
які зможуть відпочити в парковій зоні на лаві відпочинку.

Також користь для села -  це розвиток інфраструктури, інвестиційна привабливість.

11. План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)_________________________________________________

Прибирання ділянки від випадкового сміття.
Розчистка гілок деревна висоту не менше 2,5 м для проїзду велосипедистів, (за власний рахунок) 
Укладка плитки та поребриків.
Встановлення лав для відпочинку (за власний рахунок).

12. Ключові показники оцінки результату проекту*: економічні (наприклад, збільшення надходжень
до бюджету, економія ресурсів, тощо), соціальні (наприклад, рівень охоплення дітей
фізкультурою та спортом, тощо), екологічні (наприклад, зменшення забруднення
навколишнього середовища, тощо), інші показники, які можна використати для оцінки
досягнення результатів практичної реалізації проекту._______________________________________________

Більший рівень охоплення дітей спортом, зменшення рівня порушення правил дорожнього руху, 
зменшення рівня травматизму дітей на дорогах.

13. Орієнтовна загальна вартість проекту*________________________________

199980 (Сто дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят гривень)

14. Очікуваний термін реалізації проекту* 

Травень -  червень 2020 року



15. Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу 

Співфінансування проекту.

16. Приклади (кейси) схожих рішень

'зірочкою позначені обов’язкові до заповнення поля


