
Бланк-заявка пропозиції (проєкту), реалізація якої відбуватиметься за 

рахунок коштів шкільного громадського бюджету  

в Сновській міській  територіальній громаді  

 

Назва навчального закладу 
 

Сновська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

Ідентифікаційний номер проєкту 

(вписує Конкурсна комісія) 

 

 

Примітка: всі пункти є обов’язковими для заповнення! 

                 

Інформація про автора/ку проєкту: 

Ім’я та Прізвище автора/ки 

або представника від команди 
 Роговенко Дарина 

Клас навчального закладу  9-а клас 

E-mail  darinkarogovenko@gmail.com 

Контактний № тел.  0635939332 

Підпис   

Ім’я та прізвища учасників команди 

проекту 

 Роговенко Дарина, Ніколаенко Вероніка, Маркевич 

Анастасія, БезбородькоВладислава, Приходько 

Артем, Мірошніченко Роман 

 

1. Назва проєкту (не більше 15 слів): 

«Зручний простір для відпочинку: облаштування другого поверху» 

2. Місце реалізації проєкту (територія навчального закладу, приміщення, кабінет): 

 Сновська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, другий поверх 

3. Потреби яких учнів задовольняє проєкт (основні групи учнів, які зможуть 

користуватися результатами проєкту, як ними буде використовуватись проєкт, які зміни 

відбудуться завдяки користуванню реалізованим проєктом):   

Учні, які навчаються на другому поверсі на постійній основі, і ті, в кого проходять заняття в 

кабінетах другого поверху – тобто, всі учні середньої та старшої шкіл  

4. Часові рамки впровадження проєкту (скільки часу потрібно для реалізації): 

1 місяць 

5. Опис проєкту (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 навчального закладу): 



Меблів, якими облаштовано другий поверх, явно недостатньо для потреб учнів, що 

навчаються в кабінетах цього навчального простору. До того ж м’які пуфи більше підходять 

молодшим школярам, яких на другому поверсі не так уже й багато. Під час перерви, 

особливо в умовах пандемії, треба провітрити клас, вийти в коридор, десь посидіти, 

поспілкуватися, обговорити нагальні питання. І тому придбання зручних диванів для другого 

поверху буде дуже доречним. А дівчатам дуже корисним було б дзеркало в приміщенні 

туалету. 

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

вартість)  

№ Найменування товарів (робіт, послуг) Одиниця 

виміру 

Кількі

сть 

Вартість, грн. 

1. Диван очікування Clio для дитячого садка, 

школи, кожзам, помаранчевий 100 см 

шт 4 1850 7400 

2. Диван BNB Мини 1200x540x750 чорний шт 4 2500 10000 

3. Дзеркало шт 1 2500 2500 

      

     19900 

 

9. Додатки (фотографії, малюнки, схеми, описи, графічні зображення, додаткові пояснення, 

тощо) вказати перелік: 

1.  

2. Диван BNB Мини 1200x540x750 чорний 



 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛАНК ПОПЕРЕДНЬОЇ ПІДТРИМКИ ПРОЄКТУ 

 

Список здобувачів освіти   Сновська ЗОШ І-ІІІ ступенів 1  
(Назва навчального закладу) 

які підтримують  пропозицію (проєкт), що реалізуватиметься за рахунок коштів 

громадського бюджету (ШГБ) в Сновській міській територіальній громаді  

(окрім авторів проєкту) 

 

Назва проєкту 

«Зручний простір для відпочинку: облаштування другого поверху» 

Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на: 

1) обробку моїх персональних даних з метою впровадження громадського бюджетування в 

Сновській міській територіальній громаді у 2019 році, згідно з Законом  України “Про 

захист персональних даних” від 01.06.2010 року №2297-VI; мені відомо, що подання 

персональних даних є добровільне і що мені належить право контролю процесу 

використання даних, які мене стосуються, право доступу до змісту моїх даних та внесення 

в них змін/коректив; 

 

2) можливі уточнення та доповнення,  а також зняття даної  пропозиції (проєкту )її 

авторами. 

  

№  Прізвище Ім’я Клас Підпис 

1 
 

    

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 


