
Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок 
коштів громадського бюджету (бюджету участі громади) у місті Самборі на 201^рік 

та список мешканців міста Самбора, які підтримують цю пропозицію (проект)

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган ) І)

Примітка: пункти, зазначені є обов ’язковими для заповнення!

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
.. .Закупівля телевізора та ноутбука для 2-Б класу початкової школи №2 міста Сам

бора, Львівської області.....................................................................................

2*  Пріоритетні напрямки проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „ х”, 
який вказує пріоритет):

•  культура - □ •  благоустрій - □
•  спорт - □
•  облаштування прибудинкових територій міста - □

•  інше - шХ

Проект буде реалізовано на території міста Самбора (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону): м.Самбір, вул. Филипчака, 34 територія шко
ли..............................................................................

3.* Адреса, назва установи/закладу^ будинку:

... Ініціативна група, м.Самбір, вул. Филипчака, 34 територія школи

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Актуальність проекту полягає в нагальній необхідності поліпшення матеріаль
но-технічної бази початкової школи., зокрема в частині забезпечення 
комп’ютерним та мультимедійним обладнанням, створення належних умов на
вчання. Необхідність реалізації проекту пов’язана із забезпечення доступності та 
покращення якості надання освітніх послуг в громаді в цілому.

Головна проблема громади для реалізації в цьому проекті -  відсутність в школі 
належного комп'ютерного та мультимедійного обладнання для використання в 
навчальному процесі. На даний час клас не має сучасного комп’ютерного муль
тимедійного обладнання та відповідного програмного забезпечення, яке б відпо
відало сучасним вимогам до доступності навчання за інноваційними технологія- 
ми у школі, якості навчання, організації навчального процесу учнів та роботи 
педагогічного колективу тощо. Відсутні і належні умови навчання дітей. Ниніш
ній стан технічного забезпечення школи створює додаткову соціальну напругу в 
громаді.



5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 
який може бути потенційним виконавцем проекту):

.. .Протягом реалізації проекту планується закупити обладнання, а саме: телевізор 
Самсунг 49 №7172 та ноутбук А 5Ш , які будуть використовуватись під час підготовки 
уроків..............................................................................................................................................

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців 
міста Самбора у разі його реалізації:

(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин
роботи об ’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і
які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)

.......  Метою проекту є створення комфортних умов навчального процесу, здобуття
школярами якісної освіти та використання комп'ютерного мультимедійного обладнання 
у розширенні спектру якісних освітніх та інформаційних послуг для населення.

Реалізація цього проекту дасть змогу створити умови з надання якісних освітніх послуг. 
Педагогічний та учнівський колективи школи отримають доступ до нових інформацій
них технологій. Завдяки цьому школа перейде на якісно новий рівень організації на
вчання, викладання усіх шкільних дисциплін, позакласної роботи та дозвілля школярів. 
Проект Грунтується на рекомендаціях М іністерства освіти та науки України щодо ство
рення освітнього середовища «Новий освітній простір» та Концепції нової української 
школи.
Інноваційна спрямованість проекту полягає у створені комплексу сучасного 
комп’ютерного мультимедійного обладнання та програмного забезпечення, що відпові
дає новітнім вимогам до організації навчального процесу в загальноосвітніх школах. 
Соціально-економічна спрямованість проекту обумовлена його спрямуванням на дітей 
як майбутню основу громади. Маючи можливість використовувати в навчальному про
цесі усі можливі сучасні засоби, діти отримають нові знання та компетенції, які дозво
лять отримати кращу стартову позицію в житті. Батьки будуть впевнені в майбутньому 
дітей. Вчителі зможуть реалізувати свій педагогічний потенціал.

Основними видами діяльності в проекті є:
закупівля необхідного комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення та 

іншого обладнання;
монтаж нового обладнання, облаштування локальних мереж; 
проектна та після проектна експлуатація обладнання.

Очікувані результати проекту:
модернізація матеріально-технічної бази школи; 
створення комфортних умови навчання учнів; 
підвищення доступності, ефективності та якості шкільної освіти; 
підвищення ефективності праці та ініціативності вчителів;

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари
(основна мета реалізації проекту; проблема, якої воно стосується; запропоновані 
рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його 
реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які 
зможуть користуватися результатами реалізації завдання)



Цільовими групами даного проекту є ініціативна група, учні та педагогічний колек
тив, адміністрація школи, які будуть мати можливість користуватися проектним 
обладнанням -  загалом понад 28 осіб

8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

Телевізор 16 000

Ноутбук 14900

РАЗОМ: 30900

9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Самбор'а, мають право голосу та підтримують цю 
пропозицію (проект) (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка 
списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки 
(необхідно додати оригінал списку у  паперовій формі).

10.* Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, 
у тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМЇ, з метою 
обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
 |уО Ч в  ШССГі. . .....  для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси

б) не висловлюю зго д и ^ ш ^ ^ ^ и с т а н н я  моєї електронної адреси для зазначених 
вище цілей.

Примітка:
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