
БЛАНК-ЗАЯВА
проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського 

бюджету (бюджету участі) у Чернігівській ОТГ на 2020 рік

Дата надходження до робочої групи 
(заповнюється головою/ секретарем робочої групи)

Включено до реєстру поданих проектів за №
(заповнюється головою/ секретарем робочої групи)

ПІП та підпис особи, що реєструє

Територія, на якій реалізується проект 
(зазначити відповідний старостинських 
округ чи адміністративний центр громади)

1 .Назва проекту (назва повинна коротко розкривати суть проекту та містити 
не більше 20 слів)

Кімната для розвитку та спілкування

2.Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий 
номер земельної ділянки, якщо) відомо і т.п.

Запорізька область, Чернігівський район, село Стульневе, вулиця Перемоги, 
102
Філія Стульневський навчально-виховний комплекс опорного навчально- 
виховного закладу Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені 
А.М. Темника Чернігівської селищної ради Чернігівського району 
Запорізької області

3. Пріоритетні напрямки проекту:
вуличне освітлення - □  організація дозвілля - £3
облаштування зон відпочинку, спортивних зон - □  
естетичне облаштування населених пунктів - □  
інші суспільно-корисні соціальні проекти - □



4. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту (проблема, якої він 
стосується, мета проекту, запропоновані рішення, яка очікується користь, для яких 
груп мешканців, організацій та установ- не більше 50 слів)

Проблема: низька якість:
- дозвілля на території старостинського округу;
- комунікації дітей та батьків;
- соціальних компетенцій учасників освітнього процесу.
Відсутність місця для публічного відпочинку, аварійний стан будинку 
культури.
Мета проекту: створити оптимально комфортне середовище для дозвілля та 
розвитку соціальних компетенцій дітей та батьків.
Очікувані результати: створення креативного простору для розвитку 
учасників освітнього процесу.

5. Орієнтовна вартість проекту всього, в т.ч. складових проєкту(за наявності) в 
тому числі виготовлення проектної документації на проект (за необхідності). 
Розрахунок вартості проекту має враховувати резерв коштів в сумі, що становить 
10% від вартості проекту для покриття ризиків, пов’язаних зі зростанням цін, тощо, 
та кошти на виготовлення проектної документації щонайменш у розмірі 10 % від 
вартості будівельних робіт( у разі, якщо проект передбачає проведення будівельних 
робіт).

Мольберт — 577,5 Грн. https:/. art-market.com.ua/mol-bert-fineks-luntik-Cb 1 html 
Настільні розвивальні ігри — 1089 гри.
http:/,-'wvvw.ukrdidac.com.ua kataiog sec 14 rid 10945
Пуф-мішок (З Ш Т.) -  1897,5 ГрН. https: ./eleuant-ua.com.ua.- p6920 15917-kreslo-mcshok-
beskarkasnoe.html
Пуф-кубик (З ПІТ.) -  973,5 грн. https:, .■eleaant-ua.com.ua/p6933583 І6-puf-kubik- 
3030.html
Стінка дитяча — 7320 Грн. https: /centur.com .ua, obladnannva-dlva-shkil-t-dvtvachvkh- 
sadkiv mebli-dlia-dvtiachvkh-sadkiv/fflebii-dlya-sadkiv, s tinkv-dv tiadu  stinka-dvtvacha-khator- 
m-standart
Ковролін (20 кв.м) -  3088,8 грн. https:., тащрго.kiev.ua/p35 8951472-detskii-kovroiin- 
sweet.html
Дошка обертальна -  4356 грн. https: /m eblvank.com - p i28297215-doska-10002000- 
povorotnaya.html
Конструктор «Будівельний-7» - 7359 грн. http:, iov-
land.com.ua outdoor playground mvagkie konstruktory/builder 7.html
Стіл дитячий квітка (10 секцій) - 5313 грн. https://m eblvarik .com /pl2 6 8 41857-stol-
detskii-tsvetok.html
Стілець ДИТЯЧИЙ ( 6  ШТ.) -  1993,2 грн. https: nieblvarik.com p989771901-stul-detskii- 
metal 1 icheskom . him 1
Набір для колективної творчості -  1210 грн. Imps, /tactor-r.com.ua nabir-dlva- 
kolektivnoii-tvorchosti
Набір аксесуарів для магнітно-маркерних дощок Rexel "1903798" (2 шт.) -  
563,2 грн. http:/ 'www. os vi to. com/ u a 1 products/11595-nabor-aksessuarov-dl va-magnitno-

https://meblvarik.com/pl26841857-stol-


markerm h-dosok-rexei-1903798
Набір маркерів для дошки "Kores 20802" -  139,7 http: /wwvv.osvito.com. ua products 9354- 
nabor-markero\-dlva-doski-kores-20802
Настільний футбол — 4125 грн. https:/Vyoodtoys.com.ua/product'nastolnvv-futbol- 
preston
Настільний ХОКЄЙ — 1171,5 Грн. https: eoodtovs.com.ua product nastolnvj-hokkei-zc- 
30U52-\ozdushnvj.
Всього: 41176,9 грн.



бюджету (бюджету участі) у 
Чернігівській ОТГ на 2020 рік

Обгрунтування проекту 
Стульневський старостинський округ об’єднує три села: село

Стульневе, село Кам’янка, селище Стульневе, в якому проживають 897 
жителів, серед яких:

19% - діти до 19 років;
22% -  від 20 до 35 років;

. 29% - від 36 до 55 років;
30% - від 56 і старше.
На території старостинського округу приміщення клубу знаходиться в 

аварійному стані, що унеможливлює проведення культурних, масових, 
мистецьких заходів. Єдиним місцем, де можуть організуватися люди є 
школа.

Даний проект дасть можливість розвинути творчі та інтелектуальні 
здібності дітей, соціалізувати їх, краще підготувати дітей до участі у 
мистецьких та творчих конкурсах. Активна участь волонтерів сприятиме 
реалізації даного проекту:

- Понеділок -  дитяча образотворча студія (волонтер Кальченко Ю.В.);
- Вівторок -  «Настільні ігри як важливий спосіб комунікації та 

дозвілля» (Малій І.В., Полєвик О.І.);
- Середа -  гурток «кгеаКо» (естетично-творчий розвиток) 

(Стародубцева І.О., Задорожня О.В);
- Четвер - клуб «Книжкова світлиця» (Шуляк JI.B.);
- П’ятниця -  психологічна студія «Три крапки» (комінікативні дуелі, 

психологічні лабораторії, тренінг-студії, емоційне розвантаження, 
тренінг-студії) (Макаренко Д.М.);

- Субота -  гурток «Юний будівельник» (Кальченко І.В., Гришун І.І.);
- Неділя - центр сімейного дозвілля «Сьоме небо» (Іванова С.В., 

Чернухіна М.В.).
Результатом роботи дитячої образотворчої студії та гуртка 

«кгеаКо» буде введення дітей у світ творчості, залучення до скарбів 
художньої культури, прищеплення почуття прекрасного.

Настільні ігри допоможуть дітям навчитися мислити логічно та 
довіряти власній інтуїції. Вони грають важливу роль у вихованні та 
розвитку дитини, соціалізують в суспільстві.

Метою роботи «Книжкової світлиці» є виховання у дітей любові 
до художнього слова, ознайомлення з красою і багатством літератури, 
та вироблення вміння шанувати духовні цінності.

Психологічна студія допоможе краще пізнати свою 
індивідуальність, сприятиме розвитку лідерських якостей, навчить 
безперешкодно спілкуватися.

Гурток «Юний будівельник» - розвиватиме логічне мислення і 
креативний підхід до виконання поставленого завдання.

Центр сімейного дозвілля принесе задоволення кожному членові 
сім'ї — від змістовного й доброзичливого спілкування, від реалізації 
своїх потреб у русі, пізнанні, розвитку. Робота центру впливатиме як на



дітей, так і на дорослих, підвищить їхній культурний рівень, дасть 
відчуття єднання сім'ї.

Користувачами проекту можуть бути жителі громади. Кімната 
для розвитку та спілкування знаходиться в доступному місці (клас 
першого поверху школи) і буде відкрита для всіх бажаючих упродовж 
робочого дня з 8.00 до 17.00, а також у вихідні дні (за окремим 
планом).
Адміністрація та педпрацівники школи будуть сприяти організації 

активного дозвілля.



У К Р А Ї Н А
тля СТУЛЬНЕВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО -  ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

ОПОРНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ЗАКЛАДУ 
ЧЕРНІГІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ А.М.ТЕМНИКА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

71220, с. Стульневе, Чернігівського району, Запорізької області, вул. Перемоги 102 
тел.(06140) 9-47-23, e-mail: миІпст-Аа і »О-tv timah..o.>m

від 2^.09.2019. № 01-24/86

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ

Я, завідувач філії Стульневський навчально - виховний комплекс опорного 
навчально-виховного закладу Чернігівська загальноосвітня школа І - III 
ступенів імені Героя Радянського Союзу А.М. Темника Чернігівської селищної 
ради Чернігівського району Запорізької області, Федчун Олена Йосипівна 
гарантую, що до кімнати для розвитку та спілкування в приміщенні закладу 
буде відкритий доступ в урочний та позаурочний час ( а саме у будні дні з 16 до 
18 год, Вихідні з 12 до 16 години).

Завідувач філії: О.Й. Федчун




