Код проекта
(заполняется администратором Конкурса)

1. Опис проблеми/ потреба в проекті.
Зростання надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального та природничого
характеру в останні роки спостерігається як в нашій державі, так і в усьому світі, внаслідок яких
гинуть люди. Тому проблема захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій набула
особливої популярності.
Системи оповіщення людей про пожежу та евакуацію (СОУЕ) на даний момент стали невід'ємною
частиною більшості будинків різного призначення. Серед подібних об'єктів можна перелічити
торгові центри, адміністративні, житлові будинки, аеропорти, вокзали, школи, лікарні тощо.
Дослідження показують, що найбільша кількість жертв при виникненні пожежі або інших НС
виникає, як правило, не в наслідок самої причини, а через їхнє несвоєчасне оповіщення та
евакуацію. Слід зазначити, що керування людьми в надзвичайних ситуаціях досить утруднено,
особливо, якщо мова йде про великі скупчення людей (в даному питання шкільної установи).
2. Опишіть мету і завдання проекту.
Мета проекту : створити шкільну систему оповіщення, яка забезпечить своєчасну передачу
інформації про виникнення пожежі або іншої надзвичайної ситуації і тим самим буде сприяти
евакуації людей з небезпечної території; також її можна використовувати для організації дозвілля
дітей на перервах, під час позаурочних заходів.
Вкажіть коло людей, на який поширюватиметься ваш проект – конкретні люди,
структури, громадські групи.
Діти шкільного віку, їх батьки, вчителі, працівники школи, мешканці вулиці Рибалка та проспекту
Незалежності – від 800 до 1500 людей (учні, працівники школи та мешканці прилеглої території)
Діти та дорослі матимуть можливість отримувати своєчасні сигнали оповіщення та приймати
необхідні рішення для вирішення складних ситуацій, які загрожуватимуть життю і здоров'ю .
3. Заходи та робочий графік їх проведення
№
1

Назва заходу
Підготувати
приміщення
зберігання обладнання

2
3
4

Закупити необхідну апаратуру
Організувати мешканців для ремонту
Провести комунікації в приміщеннях
школи 1-4 поверх
Поширити інформацію на сайті
школи, в ФБ

5

Строки
для червень

Примітка
Провести
толоку,
звільнити місце, зробити
ремонт

липень
липень
липень
серпень

4. Очіукувані результати
Підвищення рівня оперативності реагування сил цивільного захисту, аварійно-рятувальних служб
та підрозділів шкільної установи; підвищення ефективності здійснення заходів з евакуації
учасників навчального процесу та мешканців прилеглих житлових маєтків; своєчасне здійснення
ефективних заходів щодо захисту населення, промислових і житлових об'єктів від наслідків
надзвичайних ситуацій.
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Кількісні результати:близько пів населення нашого міста.
Якісні результати:збереження життя та здоров'я учасників навчального процесу та мешканців
прилеглих будинків у випадку виникнення НС.
5. Довгостроковий вплив проекту (після проектна діяльність)
Після відкриття проекту буде спланована циклограма зустрічей з учнівською та батьківською
громадськістю міста, проведено оповіщення мешканців будинків, прилеглих до ЗНЗ, з метою
створення даного проекту та специфіки оповіщення населення у НС.
6. Ваші партнери та їх роль у виконанні даного проекту
Муха Іван Вікторович, підприємець; консультація щодо обрання та обслуговування апаратури для
системи оповіщення.
Батьки 7 – Б класу: Мануйлов Олег Олександрович, Костін Дмитро Володимирович, Садовський
Ростислав Миколайович, Тонконог Віталій Миколайович, Медведєв Олександр Сергнійович,
допомога в устаткуванні та утриманні обладнання.
Васильєва Ірина Анатоліївна, диктор міської студії телебачення та радіооповіщення «Лілія»,
навчання дикторській майстерності учнів.
Алілуєнко Олена Борисівна, завгосп Зеленодольської ЗШ № 2: допомога в зберіганні мобільних
блоків.
Байбурдова Наталя Андріївна, директор Зеленодольської ЗШ № 2, надання приміщення для
устаткування та зберігання обладнання.
7. Розповсюдження інформації Як ви плануєте інформувати широку громадськість про
успіхи вашого проекту?
Створимо сторінку в ФБ, телестудія «Лілія», інформація для сайту Зеленодольської ОТГ, листівки
для мешканців міста. Сповіщення на електронні адреси освітніх закладів (за згодою).
8. Бюджет, в грн
№

название

1

Комплект
апаратури
ВЕЛЛЕЗ
Пульт
мікрофонний
Акустична
система
Блок інтерфейсу
Підсилювач
мікшерний
СD-чейнджер
Мікшер
Мікрофон
динамічний
Тримач
мікрофонний
настільний
Налаштування
комунікацій

2
3
4
5
6
7
8
9

10

Расчеты
по
Данным
расхода
1×9000

Общая
сумма,
грн

Запрашиваемая
сумма, грн

9000

9000

2×7500

15000

15000

2х6000

12000

12000

6000
6800

6000
6800

6000
6800

2×650
1800
2000

1300
1800
2000

1300
1800
2000

500

500

500

Вклад других
источников

Собственный
вклад

3500

3500
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11
12

(протягування
дротів та
налаштування
спеціалістами)
Фарби,
шпакльовка
Дроти

1000

1000

3000

3000

Всього 61900 грн
Запитувана сума 54400 грн
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