приносячи великих матеріальних витрат, тверда покрівля під ногами відіграє значну роль у
психологічному кліматі спільноти. От і у наших під’їздах вже майже вийшло з ладу цементне
покриття на сходових клітках, фізично застаріло і зносилось, тому потребує повного
оновлення.
Багато років якість покрівлі під'їздів житлових будинків викликає справедливу критику
жителів.
Після виконання цього проекту вирішиться питання незручності переміщення у під'їздах
будинку і покращить якість прибирання у будинку.
2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.
Мета проекту - Об’єднати зусилля жителів для вирішення загальних проблем. Сприяти
покращенню безпеки життєдіяльності, підвищити комфорт проживання більш як 130 людям,
що мешкають в будинку за адресою вул. Спортивна дім № 2 шляхом встановлення плитки на
підлогу на сходових клітках будинку.
Завдання :
1. Підготувати під'їзди для встановлення плитки.
2. Закупити 250 м кв плитки для підлоги.
3. Спільно з мешканцями будинку встановити плитку у під'їздах.
4. Провести інформаційну кампанію по комфортності проживання.
3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди,
структури, громадські групи.
1. В першу чергу, жителі будинку зацікавлені в покращенні комфорту проживання, немає
жителів, яким ця проблема байдужа.
2. Більш як 130 людей, що мешкають в будинку за адресою вул. Спортивна дім № 2
отримають підвищення комфорту проживання.
3. Жителі будинку будуть об'єднані та залучені до вирішення загальної проблеми.
4. Не менш 400 мешканців прилеглих будинків побачать приклад та дізнаються про
можливості проведення благоустрою своїх під'їздів.

4. Заходи та робочий графік їх проведення
№

Назва діяльності

Терміни

1

Проведення зборів ініціативної групи
та визначення виду плитки
Визначення цінових пропозицій
наявних на ринку
Проведення толоки з прибирання та
підготовки під'їздів до встановлення
плитки.
Доставка плитки та допоміжних
матеріалів.
Загальні збори мешканців для
підведення результатів проекту,
планування наступних кроків по
вирішенню загальних проблем.

1-й місяць проекту

2
3

4
5

Примітка

1-й місяць проекту
2-й місяць проекту
2-й місяць проекту
2-й місяць проекту

За умови сприятливої
погоди

5. Очікувані результати
Кількісні результати:
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Встановлення: плитки на підлогу на сходових клітках у під'їздах.
Під час реалізації проекту буде задіяно чимало мешканців будинку за адресою вул. Спортивна
дім № 2
Більш як 130 людей отримають підвищення комфорту проживання.
До 400 жителів отримають безпеку своєї життєдіяльності.
Якісні результати: : Заохочення мешканців до комфорту проживання.
Сприяє підвищенню безпеки людей у побуті.
Підвищення комфорту проживання значно збільшує рівень психологічної оцінки якості
життя в місті. Такий проект буде основою для залучення людей в процес ощадливого
відношення до свого дому, двору, міста. Розвиває подальшу ініціативу в сфері благоустрою.
Цей проект надасть можливість жителям закласти підґрунтя спільного
управління
колективною власністю, зробить якісний поштовх в сфері управління своїм майном. Буде
сприяти підвищенню безпеки людей. Проект буде сприяти створенню та поширенню серед
мешканців міста позитивного досвіду соціального партнерства жителів, міської влади та
бізнесу, в здійсненні благоустрою дворів, будинків й підвищенні якості життя жителів
Добротвора.
Крім того, цей проект дозволить мешканцям будинків закласти основу раціонального
управління колективною власністю, зробити якісний крок в процесі реалізації громадських
ініціатив у сфері ЖКГ.
6. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту:



Добротвірська селищна рада – будинки знаходяться в комунальній власності. Усі ТМЦ
придбані в рамках проекту будуть передані на баланс Добротвірської селищної ради.
dsr1@i.ua , смт. Добротвір вул.. Франка, 20, 31-150.
Агенція місцевого економічного розвитку Кам’янка-Бузького району тел. (093) 6221039, еmail:arr@arr-kb.com.ua, смт. Добротвір вул. Ів. Франка, 16/6 – консультаційна підтримка та
інформаційний супровід проекту.

8. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?
1.
2.
3.
4.

Газета «Відкритий Добротвір»
Офіційні сайти Добротвірської селищної ради та АМЕР
Інші електронні ресурси різних рівнів
Соціальні мережі

9. Бюджет, в грн.
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Розрахунки по даним Загальна
видаткам
сума, грн

№ Назва видатків

1 Закупівля плитки на підлогу

Внесок з
Запитувана
Власний
інших
сума, грн
внесок
джерел

250*150

37 500

37 500
12 000

2

Закупівля допоміжних матеріалів (
цемент, клей, рейки, хрестики)

12000

12 000

3

Підготовка підлоги для укладки
плитки.

1500

1 500

4000

4 000

0

0

4 000

55 000

49 500

0

5 500

4 Укладка плитки.
Всього

1500
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