Код проекту

(заповнюється адміністратором Конкурсу)

LuPe434

1. Опис проблеми / потреба в проекті.
Час вимагає змін. 21 травня 2015 року набрав чинності закон про декомунізацію. Його
положення про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів зобов’язує перейменувати вулиці, які носять імена радянських діячів.
Таблиці з назвами вулиць — це перш за все функціональний елемент селищного середовища,
який повинен найзручніше подавати людині інформацію, яка на ньому знаходиться. Життєво
важливою табличка може виявитися при виклику співробітників екстрених служб.
2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.
Створити таблички, які будуть характерними саме для Петрівки. Найпоширенішим способом
передати приналежність вулиці до селища та підтвердження партнерства компанії ТОВ ДТЕК є
використання герба (з лівої сторони), а логотипу ДТЕК (з правої). Залучення громадян селища
Петрівка до благоустрою та естетичного оформлення свого міста. Інформування про початок роботи.
3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи
5200 населення. Працівники пошти (12), люди, що знаходяться в незнайомому районі (260 переселенців);
співробітники екстрених служб - поліції (12) , пожежних (23), МНС, швидкої допомоги, газової служби.

4. Заходи та робочий графік їх проведення
№ Назва діяльності
1 Інформування жителів про початок роботи
над проектом, шляхом розклеювання об’яв
на території ради.
2 Інформування жителів про перебіг
реалізації проекту
3 Замовлення табличок.
4. Закупівля табличок
5. Отримання табличок
6 Придбання шуруповерту
7 Придбання
саморізів
полусферапресшайба для кріплення листового
металу до металу профілю, цинк, свердло
4,2х25
8 Встановлення табличок

9

Терміни
11.07.2016

Примітка
ініціативна група

постійно

ініціативна група

14.07.16
15.07. - 22.07.16
25.07.16
25.07.2016
25.07.2016

ініціативна група
ініціативна група
ініціативна група
ініціативна група
ініціативна група

26.07-15.08.16

ініціативна
група,
працівника
КП
«Петрівський
СКГ»,
безробітні переселенці.
ініціативна група

Урочисте відкриття втіленого проекту 24.08.2016
«Мой адрес - Петровка UA!»

5. Очікувані результати
Кількісні результати:
Ініціативна група за проектом: « Мой адрес - Петровка UA!» - 5 осіб, працівники КП
Петрівський СКХ» - 6 осіб, мешканці селища –5200 населення. Працівники пошти (12), люди, що
знаходяться в незнайомому районі (260 переселенців); співробітники екстрених служб - поліції (12) ,
пожежних (23), МНС, швидкої допомоги, газової служби. Встановлено табличок -104 шт. Створено

1 відеорепортаж, видано 6 статті, розповсюджено оголошення. проведено 1 суботник.. Проведено
урочисте відкриття проекту.
Якісні результати:
Реалізація проекту вплинула на своєчасність наданих послуг екстреними службами, орієнтацію
на місцевості людей, що знаходяться в незнайомому районі. Виконання Закону України «Про
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в
Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».
6. Довгостроковий вплив проекту.
Зручне пересування містом. Приналежність вулиці до селища - використання герба(символіка
ради) на табличці.
7. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту
(Вкажіть імена партнерів, їх контактні телефони, факс, e-mail і чітко опишіть їх участь в проекті)
Депутати селищної ради - 15 осіб, на округах яких перейменовано назви.
КП «Петрівський СКГ» - Коденко В.М.

8. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?
Інформаційний супровід реалізації проекту« Мой адрес - Петровка UA!» в засобах селищної
інформації – веб-сайт: www.petrivka.org.ua, сайт компанії ДТЕК: http//spp-dtek.com/ua, «АМР
м.Щастя»https://www.facebook.com/amr.schastye.org.
9. Бюджет, в грн.
Розрахунк
Внесок з
и по
Запитувана
Власний
№ Назва видатків
Загальна сума, грн
інших
даним
сума, грн
внесок
джерел
видаткам
1. Виготовлення об´яв50 шт.х 2.0100.0
100.0
2 Кульки надувні
20 шт.х5.0 100.0
100.0
3 Придбання адресної104
таблички
шт х 250.0
26000.0
60х30 cм
26000.00
4. Придбання саморізів
500
полусфера-пресшайба
шт.х0.35
175.00
175.00
для кріплення листового металу до металу
5 Придбання акумуляторноо
1200об/хв
шуруповерту
1699.00
1699.00
6 Монтаж адресних табличок
4 дні х 225.00
900.00
900.00
Ітого:
28974.00
28774.00
200.00

