Код проекту
(заповнюється адміністратором Конкурсу)

1. Опис проблеми / потреба в проекті.
Гуртожиток по вулиці Івана Франка 16 – один з найстаріших будинків в селищі Добротвір. Будівлі вже понад 60
років. Відповідно його стан з незадовільним. Дерев’яне перекриття часто протікає, тому косметичний ремонт,
проведений при передаванні гуртожитку в комунальну власність не мав належного ефекту. У місцях загального
користування на І поверсі (туалет, коридор) відстає штукатурка, облетіла фарба.

2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.
Мета проекту: реконструкція місць загального користування на І поверсі гуртожитку по вул. Івана
Франка, шляхом обробки стін, коридору та туалету, заміни вхідних дверей в коридорі.
Даний проект відповідає напрямку проекту - Підтримка громадських ініціатив в соціальній сфері.
Завданнями проекту є:
 Належне облаштування місць загального користування на першому поверсі гуртожитку по вул.
Франка.
 Згуртувати мешканців гуртожитку задля створення комфортних умов проживання.
3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи
Цільовою групою проекту є мешканці гуртожитку по вул Франка, 16 – 24 осіб.

Непрямі користувачі – організації, що орендують приміщення та громадяни, які до них звертаються.
4. Заходи та робочий графік їх проведення
№
1
2
3
4

Назва діяльності
Закупівля будматеріалів
Проведення ремонту
Заміна дверей
Встановлення відеонагляду

Терміни
1 місяць проекту
2 місяць проекту
3 місяць проекту
4 місяць проекту

Примітка

5. Очікувані результати
Кількісні результати: встановлено вхідні двері в коридор, встановлено вагонку в туалеті, замінено
каналізаційну трубу, пофарбовано стіни в коридорі, встановлено систему відеоспостереження з метою
збереження майна загального користування в гуртожитку.
Якісні результати: створено умови належного користування загальними приміщеннями мешканцями
гуртожитку та орендуючими організаціями.
6. Довгостроковий вплив проекту.
Проблема належного стану будівель гуртожитку буде частково вирішена завдяки реалізації цього
проекту. ІР-камери будуть передані на баланс АМЕР і будуть утримуватися за їх рахунок.
7. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту
АМЕР – консультації,інформаційний супровід та адміністрування проекту,(095 )6001105 marіazhukovska@arrkb.com.ua
Компанія ДТЕК – фінансовий партнер;

ГО «Перспектива плюс».
8. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?

Конкурс «Громада своїми руками» реалізується в рамках
Програми соціального партнерства ДТЕК та територій діяльності Компанії
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Інформація про проект буде розміщена на сайті АМЕР та на сторінках АМЕР у соціальних
мережах в
Фейсбук, сторінці Соціальне партнерство
ДТЕК. Буде розміщено
статті в
інформаційному листку «Відкритий Добротвір» та часописі Кам’янеччини «Життя і слово».
9. Бюджет, в грн.
№

1

2

3
4
5
6
7

Назва видатків

Розрахунки
по даних
видаткам
Придбання та встановлення 7 000,00
дверей вхідних у загальний
коридор
Придбання фарби для стін
8б*300,00
Фарба Sniezka Nature 131T
зелений чай 2.5 л
Придбання вагонки
50м2*85,00
3000х250х8 мм
Труба внутрішня
60,00
каналізаційна
Придбання ІР-камер
2*3 500,00
Встановлення ІР-камер
2*500,00
Проведення
ремонтних 9 000,00
робіт: фарбування стін,
укладання вагонки, заміна
труби каналізаційної
Всього:

Загальна
сума, грн
7 000,00

Запитувана Внесок з
сума, грн
інших
джерел
7 000,00
-

Власний
внесок
-

2 400,00

2 400,00

-

-

4 250,00

4 250,00

-

-

60,00

60,00

-

-

7 000,00
1 000,00
9 000,00

7 000,00
-

-

1 000,00
9 000,00

30 710,00

20 710,00

-

10 000,00
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