Код проекту
(заповнюється адміністратором Конкурсу)

1. Опис проблеми / потреба в проекті.
Статистика свідчить: прибудиикова територія та під'їзди є поширеним місцем здійснення різного роду
злочинів, пов'язаних із нападом на людей. Прибудинкова територія будинку по вулиці Скіфська б.ЗО , не має
камер відеоспостереження. Щорічно тут скоюються крадіжки, псування автівок, обрізка кабелів. На подвір'ї
безконтрольно збираються школярі та дорослі, які вживають алкоголь, курять та ображають перехожих,
порушуючи норми моралі та спокій мешканців будинку. А останнім часом, саме біля нашого будинку, все
частіше здійснюються закладки наркотичних речовин. Так як за будинком
лісова зона.
Тому на хвилі збільшення випадків розповсюдження закладок наркотичних речовин, постійного порушення
громадського спокою на зараз є велика потреба реалізації цього проекту. А саме встановлення системи відео
спостереження
2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.
Повернення мешканцям та гостям будинку почуття безпечності та спокою. Здійснення контролю за
майбутнім нації - школярами. Надання допомоги поліції в розшуку дилерів та розповсюджувачів
наркотичних речовин, інших зловмисників. Ускладнення скоєння злочинів та підвищення комфорту
проживання через встановлення системи відео спостереження
3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи
Проект поширюється на:
- Мешканців будинку №30 по вулиці Скіфська (144 осіб)
- Мешканці сусідніх будинків (840 осіб)
- Учнів Енергодарської загально-середньої освітньої школи №7 (910 осіб)
два дитячі майданчика
виїзд з міста
4. Заходи та робочий графік їх проведення
№

1

2
3

4

Назва діяльності
Проведення зборів правління ОСББ «СКІФСЬКАЗО» та
мешканців будинку з інформування подальших змін в
будинку
Проведення закупівель всього необхідного для
реалізації проекту
Проведення всіх необхідних заходів з реалізації
проекту ( монтаж, прибирання, налагодження)
Урочисте відкриття проекту

Терміни
Червень

Липень
Липень,
серпень
Серпень

Примітка
Керівник проекту,
правління ОСББ
Керівник проекту,
правління ОСББ
Керівник проекту,
правління ОСББ,
мешканці будинку
Керівник проекту,
мешканці будинку, і
сусідніх будинків.

5. Очікувані результати
Кількісні результати: Зменшення різного виду злочинів напад на людей, крадіжки, школярі не
вживають алкоголь и не курять.
Якісні результати: підвищення комфортності проживання та якості умов життя,
6. Довгостроковий вплив проекту.
Суттєве зменшення кількості злочинів завдяки монтуванню системи відео спостереження. Допомога
поліції при розкритті злочинів, які потрапили до камер відео спостереження. Об'єднання громади біля
однієї цілі, порозуміння людей щодо добросусідства та культурної поведінки.
Конкурс «Громада своїми руками» реалізується а рамках
Програми соціального партнерства ДТЕК та територій діяльності Компанії на 201.8 рік

(

2

7. Застосування принципу Smart City в реалізації проекту (відзначте необхідний варіант
відповіді та додайте короткий опис в чому саме полягає застосування принципу у разі
позитивного ствердження):

+

Ні
Так
Система

відеоспостереження.

8. 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)

9. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?
Поширення інформації буде активно проводитись шляхом соціальних мереж (Facebook, Instagram,
Viber), шляхом залучення засобів масової інформації (газети Рост) інформаційних порталів (Енергодар
NEWS,), біля будинку буде розміщений інформаційний стенд.
10. Бюджет, в грн

№ Назва видатків

1 камери спостереження
2 відеорегістратор
3 кабель
ЗАГАЛОМ

Розрахуйк
Запитувана
и по даним Загальна сума,
сума, грн
видаткам
9x5300
1x13000
10x1000

47700
13000
10000
70700

Внесок 3
інших
джерел

42930
11700
9000
63630

Власний
внесок
0
0
0
0

4770
1300
1000
7070

Додатки до Заявки для громадських організацій
І.На момент заповнення заявки ОСББ «СКІФСЬКАЗО» не брала участь у ні яких
проектах.
2. 2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань , та копію Статуту організації.

Конкурс «Громада своїми руками» реалізується в рамках
Програми соціального партнерства ДТЕІС та територій діяльності Компанії на 2018 рік

З

