
 

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

рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) в 

Семенівській міській територіальній громаді на 2021 рік та список 

мешканців, що проживають на території населених пунктів 

Семенівської міської ради, які підтримують цю пропозицію (проєкт)  

 

Ідентифікаційний номер проєкту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 

 

 

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

 

1.*Назва проекту (не більше 15 слів): 

……………"SMART простір – розумний простір"……………………… 

 

2.* Проєкт буде реалізовано на території Семенівської міської територіальної 

громади(впишіть назву населеного пункту та житлового масиву/мікрорайону): 

……с. Погорільці, вул. І.Франка, 30……………………………………………….. 

 

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

……Чернігівська область, Семенівський район, село Погорільці, вулиця 

І.Франка, 30, Погорільський заклад загальної середньої освіти, І-ІІІ 

ступенів Семенівської міської ради…………………………………………… 

 

4.* Короткий опис проєкту(не більше 50 слів)  

……Створення сучасного освітнього середовища -SMART просторув 

приміщенні закладу з метою забезпечення використання освітнього 

середовища як фактора розвитку духовно багатої, фізично здорової  

особистості здобувачів освіти в позаурочній діяльності. Освітнє 

середовище простору має розвивальний характер, спонукатиме дитину до 

активної пізнавальної діяльності.…………………………………………… 

 

5. Опис проєкту(примітка: опис проєкту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

         На разі якість освіти висувається як провідне завдання в діяльності 

освітніх закладів. Перехід від знаннєвої до компетентнісної моделі 

навчання  викликає гостру дискусію в суспільстві. Від  рівня освіченості 

дитини залежить її самореалізація в суспільстві в цілому.  

Створення інноваційного освітнього середовища для розвитку 

особистості, здатної до самореалізації, – основне завдання нашого  закладу 

освіти, в якому формуються оптимальні умови, фактори, необхідні для 

успішного функціонування освітнього процесу. 
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Шкільне освітнє середовище здатне не тільки забезпечувати 

комфорт для дітей і дорослих, за допомогою організації простору 

можнавпливати на мотиваціюучнівдо навчання, формуватисприятливу 

атмосферу, забезпечувати потребу в дослідженні, задовольняти освітні 

потреби учнів. 

Мета проєкту: 

- формування сучасного багатофункціонального середовища; 

- гармонізація навчальної та позаурочної діяльності здобувачів 

освіти в умовах оновленого освітнього виховного середовища; 

- об’єднання в єдиний функціонал освітнього та оздоровчого 

процесів у межах закладу; 

- об’єднання зусиль педагогічного колективу, учнів та батьків задля 

щасливого розвитку дітей. 

Завдання проєкту:  

- збільшити концентрацію уваги дитини; 

- зонувати простір: місце для опрацювання літератури (міні-

бібліотечка), місце для самостійної роботи, місце для відпочинку, 

місце для ідей, місце для думок тощо; 

- з легкістю змінювати простір в залежності від потреб: освітній 

процес, колективна робота, цікавий відпочинок чи фізична 

хвилинка, зустріч гостей тощо. 

 

 Освітній SMART простір створить неповторне враження, даючи 

водночас можливість кожному відшукати своє.  

 Учні просто обожнюють перерву, адже це час, який можна провести 

з друзями, поспілкуватися з однокласниками або просто перепочити після 

навчального навантаження. 

 Під час перерви школа завжди нагадує бджолиний вулик, у якому 

кипить життя: кожен робить щось  для себе, але у всіх єдина ціль – 

пізнавати одне одного та розслабитись.  Оформлення коридорів стало 

одним з векторів НУШ, адже тривалий час у коридорах навіть не було 

місця для того, щоб присісти після навчання. 

 Шкільна перерва ховає в собі не менш проблем, ніж урок. Оновлення 

простору шкільного коридору згідно стандартів НУШ допоможе її 

вирішити. Від того наскільки глибоко діти зможуть переключитися з 

навчальної діяльності на другу – динамічну, ігрову чи спортивну, залежить 

знімання фізичного і розумового напруження, підвищення емоційного 

тонусу організму, збереження працездатності на уроках і здоров’я дитини 

в цілому. 

 Ще одна проблема, яку може вирішити SMART простір – це 

зацікавлення дітей книжкою. Адже наша міні-бібліотечка поєднає чотири 

ідеї: навчання, натхнення,зустрічі та події. В ній всі будуть вчитися бути 
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толерантними, поважати і підтримувати одне одного. Простір 

нашої міні-бібліотеки буде комфортним і сучасним, відкритим і 

доступним, щоб туди хотіли (і могли) прийти всі бажаючі і почували себе 

зручно, вільно й затишно.  

 Таким чином, міні-бібліотека сприятиме розвитку компетентної, 

освіченої та мислячої особистості, Це є особливо актуальним в умовах 

впровадження НУШ. 

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проєкту для мешканців 

населених пунктів Семенівської міської ради 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 проєкту)  

……..Сучасний освітній простір є соціальним простором співпраці та 

партнерства, відкритим як для учасників освітньої спільноти, так і для 

громади, частиною якої ця спільнота є.  

……. Простір школи стане місцем, де зустрічаються та взаємодіють учні, 

вчителі, мешканці села та гості школи, де відбуваються різні заходи: навіть 

уроки, семінари, лабораторії та майстерні у різних предметних галузях , 

клуби за інтересами, сходи села тощо. 

…….Освітній простір втілюється не як архітектурний чи дизайн-проєкт, а 

як складова єдиної концепції розвитку закладу. Створення у закладі 

сучасного освітнього простору можливо лише через активну співпрацю 

широкої спільноти: управлінців та педагогів, учнів та їхніх батьків, 

громадських активістів, представників громади.  

7. Обґрунтування необхідності реалізації проєкту, а також його 

бенефіціари(основна мета реалізації проєкту; 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)  

Основним завданням сучасної школи є виховання високорозвиненої 

творчої особистості, яка б поєднувала в собі найкращі якості, формувала 

основні компетентності, розкривала потенційні можливості і здібності 

учнів. 

Крім цього, відповідно до реформи НУШ, головним завданням 

педагогів є створення школи, у якій буде приємно навчатися і яка даватиме 

учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати 

їх у житті. 

Тому, необхідно створити усі умови для якісного навчання й 

виховання. Даний проєкт підвищить рівень мотивації всіх учнів, 

підвищить якість знань в умовах сільської школи. Розвивальне освітнє 

середовище буде забезпечувати саморозвиток вільної й активної 

особистості для реалізації творчого потенціалу дитини. З цією метою має 
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змінюватись просторово-предметне оточення, програми та засоби 

навчання. 

Проблема створення освітнього середовища для учнів має свою 

специфіку в сільській школі з невеликою кількістю вчителів та здобувачів 

освіти, враховуючи конкуренцію з іншими навчальними закладами та 

умовами, які в них пропонуються. Школа має бути дієвим осередком 

громади, місцем, де дітям не тільки хочеться навчатися, але й просто 

знаходитися. Саме тому наш педагогічний колектив працює над даним 

проектом.  

Мета нашого проєкту: взаємодія дитини з простором багатьма 

способами, наявність не лише інформації, але й емоційно виразних образів 

та можливостей для самостійної діяльності...  

І малі зміни, і великі перетворення починаються з кожного з нас. 

Головне – прагнути нової якості життя, бути рішучими та відкритими до 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Диван м’який каркасний (4 шт.) 16000,00 грн. 

2. Стіл трапецієподібний (5 шт.) 3000,00 грн. 

3.Фліпчарт (дошка) (1 шт.) 1300,00 грн. 

4.Дошка коркова (1 шт.) 1500,00 грн. 

5.Стелаж для книг (1 шт.) 7500,00 грн. 

6.Комплект пуфів (5 шт. в комплекті) 4500,00 грн. 

7.Стільці дерев’яні (5 шт.) 2500,00 грн. 

8. М’які підлогові коврики  (20 шт.) 1200,00 грн. 

9.Крісло груша ( 6 шт.) 4800,00 грн. 

10. Турнік (розміри 0,91×0,71×0,355) (2 шт.) 4500,00 грн. 

11.Тенісний стіл (1 шт.) 3200,00 грн. 

РАЗОМ: 50000,00 грн. 

 

 

9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які зареєстрували своє 

місце проживання або перебування у відповідності до Закону на території 

населених пунктів Семенівської міської ради, мають право голосу та підтримують 



 

5 

 

5 

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 ЗМІ, з метою 

обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  

……………………………………………...…    для зазначених вище цілей  

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….………….. 

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 

цілей. 

Примітка:  

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Семенівської міської 

ради), вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для 

громадськості.  

11. Інші додатки (якщо стосується): 

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

в)  інші, суттєві для заявника проекту, які саме?  

…………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………. 
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ  

 

12.* Автори пропозиції (проекту) та їх контактні дані (дані необхідно вписати чітко 

і зрозуміло). Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Семенівської 

міської ради та Експертної групи, утвореної відповідно до розпорядження № __ від 

__.__._______ р.  міського голови: 

Ім’я та Прізвище** Контактні дані Підпис*** 

1. Тимощенко Наталія 

Петрівна 

 

Поштова адреса: 15452, Чернігівська обл.., 

Семенівський р-н, с.Погорільці, 

вул..Першотравнева, 47  

 e-mail: ntimoshhenko@ukr.net  

№ 

тел.:0 
9 8 7 0 2 8 5 0 7 

Серія та  

№ 

паспорту 
Н К 0 2 4 8 4 1   

2. Заяць Віра 

Степанівна 

 

Поштова адреса: 15452, Чернігівська обл.., 

Семенівський р-н, с.Погорільці, 

вул..Першотравнева, 22 

 e-mail: wiradiana@ukr.net 

№ 

тел.:0 
9 7 1 7 3 0 7 6 2 

Серія та  

№ 

паспорту 
Н К 8 0 2 5 3 8   

3.Степанченко Дарина 

Вікторівна 

Поштова адреса: 15452, Чернігівська обл.., 

Семенівський  р-н, с.Погорільці,  

вул.. В Коробка    44 

 e-mail: ntimoshhenko@ukr.net 

№ 

тел.:0 
9 8 0 9 3 6 4 3 8 

Серія та  

№ 

паспорту 
Н М 2 4 8 5 3 8   

…            

 

** Будь-ласка, вкажіть особу/уповноважену особу/уповноважених надавати 

інформацію представникам Семенівської  міської ради. 

***  Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем населених пунктів 

Семенівської міської ради.  
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Додаток до додатку 1 

 
Список мешканців населених пунктів Семенівської міської ради, які підтримують 

цю пропозицію (проект), що реалізуватиметься за рахунок коштів громадського 

бюджету (бюджету участі) в Семенівській міській територіальній громаді на 2021 рік 

(окрім авторів проекту) 

Назва проекту 

…………"SMART простір – розумний простір" …………………………………… 

Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на : 

1) обробку моїх персональних даних з метою впровадження громадського 

бюджетування в Семенівській міській територіальній громадіу 201_ 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 модифікації,об’єднання з іншими проектам,  а також зняття даної 

пропозиції (проекту)її авторами.  

№ 

п/п 

Ім’я та Прізвище  Адреса проживання Серія та  

№ паспорту 

Підпис 

1 
 

 
(індекс), _____________, 

вул. _____, буд.__, кв. 

___ 

  

2 
 (індекс), _____________, 

вул. _____, буд.__, кв. 

___ 

  

3 
 (індекс), _____________, 

вул. _____, буд.__, кв. 

___ 

  

4 
 (індекс), _____________, 

вул. _____, буд.__, кв. 

___ 

  

5 
 (індекс), _____________, 

вул. _____, буд.__, кв. 

___ 

  

6 
 (індекс), _____________, 

вул. _____, буд.__, кв. 

___ 

  

7 
 (індекс), _____________, 

вул. _____, буд.__, кв. 

___ 

  

8 
 (індекс), _____________, 

вул. _____, буд.__, кв. 

___ 

  

9 
 (індекс), _____________, 

вул. _____, буд.__, кв. 

___ 

  

10 
 (індекс), _____________, 

вул. _____, буд.__, кв. 

___ 

  

11 
 (індекс), _____________, 

вул. _____, буд.__, кв. 

___ 

  

12 
 (індекс), _____________, 

вул. _____, буд.__, кв. 

___ 

  

13 
 (індекс), _____________, 

вул. _____, буд.__, кв. 

___ 

  

14 
 (індекс), _____________, 

вул. _____, буд.__, кв. 

___ 

  

15 
 (індекс), _____________, 

вул. _____, буд.__, кв. 

___ 

  

[номер сторінки списку] 



 

8 

 

8 

 


