Код проекту
(заповнюється адміністратором Конкурсу)

1. Опис проблеми / потреба в проекті.
(Коротко, не більше 5 речень, опишіть теперішню ситуацію і проблему, яку Ви збираєтеся вирішити)

Раціональне використання електроенергії вже не просто тренд сьогодення. Це реальний виклик
для всіх жителів України: берегти і правильно використовувати ресурси. Разом з тим, економити і
бюджетні кошти, які потім можна вкласти в оновлення інфраструктури міста. Такої ж думки
притримуються жителі вул. Р. Шухевича 4, які постійно дбають за свій будинок, двір, вулицю,
фарбують лавочки, встановили смітники, висаджують квіти. Дійшла черга і до заміни старої ще
радянської системи освітлення в під’їздах на нову енергоефективну з датчиками руху біля під’їзду. А
також встановлення трьох інформаційних дошок. Даний проект – це ще один крок до дбайливого
відношення мешканців до своїх будинків та прибудинкових територій, який стане хорошим
прикладом для наслідування іншими мешканцями Бурштина.
2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.
Мета: Облаштування комфортних умов проживання в будинку по вул. Шухевича 4, шляхом заміни
системи будинкового освітлення та встановлення інформаційних дошок.
Завдання проекту:
1. Здійснити заміну системи внутрішнього освітлення та встановити датчики руху над дашками
під’їздів.
2. Встановити не менше трьох інформаційних дошок у дворі будинку.
3. Здійснити заходи з прибирання та упорядкування прибудинкової території з мешканцями
будинку.
3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи
Мешканці будинку по вул. Р. Шухевича 4- більше 100 чоловік.

4. Заходи та робочий графік їх проведення
№
Назва діяльності
Терміни
Проведення підготовчих робіт і демонтаж Липень 2019
1
системи освітлення

2

Монтаж системи будинкового освітлення

Серпень 2019

3

Організація толоки для проведення робіт з
благоустрою
Встановлення інформаційни дошок

Серпень 2019

Поширення інформації про проект та
подання звітності.

Вересень 2019

4
5

Серпень 2019

Примітка

В залежності від
погодних умов.
В залежності від
погодних умов.

5. Очікувані результати
Кількісні результати:
Встановлено 30 нових економних світильників з яких 6 з датчиками руху, 3 інформаційних
дошки. Понад 100 осіб отримали пряму вигоду від змін.
Якісні результати:
Покращиться загальний стан будинку та атмосфера проживання у ньому. Мешканці відчують,
що комфортні умови створити можна і з невеликими зусиллями. Економія на освітленні позитивно
буде відобразитись на міському бюджеті.
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6. Довгостроковий вплив проекту.
При правильній експлуатації та постійному догляді система освітлення прослужить від 5 до 10
років. Мешканці будинку будуть здійснювати заміну ламп та доглядати за дошками.
7. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту.
Мешканці села – допомога у встановленні інформаційних дошок та благоустрій прибудинкової
території.
8. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?
Інформуватимемо через усні повідомлення ,а також через повідомлення в соціальних мережах.
9. Бюджет, в грн
№ Назва видатків

1

2

3

4

Розрахунок
по
видаткам
Демонтаж
старої 6
системи освітлення
підїздів*1000
грн
Придбання
та 30*1000
встановлення
світильників
з
енергоефективними
лампами
Придбанні
3*2000
інформаційних
дошок

Загальна
сума.

Встановлення
інформаційних
дошок

3000

Всього

3*1000

6000

Запитуван Внесок
а
сума, інших
грн.
джерел
6000

30 000

30 000

6000

4000

45 000,00

з Власний
внесок

2000

3000

38 000,00

5000,00
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