
ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок коштів миколаївський міськвиконком

Громадського бюджету м. Миколаєва 0 5  20С
у _2020_ році

Дата надходження

Включено до реєстру поданих проектів за № 

П.І.П/б та підпис особи, що реєструє

сі 3 0 г СІ € / 9
О р * 3

ВСІ ПУНКТИ Є  ОБОВ’ЯЗКОВИМИ /ТЛЯЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 20 слів):

... Проведення міської гілки каналізації 620 м.п. для мешканців приватного сектору по 
вулиці Вінграновського (Енгельса) від вулиці Листопадовій до вул. Троіцької в Інгульскому 
районі міста Миколаєва...........................................................................

2. Вид проекту:

Проект буде реалізовано на території м. Миколаєва (впишіть назву району/мікрорайону): 

. . . В  Інгульскому районі міста Миколаєва, мікрорайон «Водопій»..........................................

3. Адреса, назва установи / закладу, будинку:

... Проведення міської гілки каналізації для мешканців приватного сектору по вулиці 
Вінграновського (Енгельса) від будинку 29 по вулиці Листопадовій до вул. Троіцької 
(Кірова) в Інгульскому районі міста М иколаєва ................................................................................

4. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким  
чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб ’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту - не більше 
50 слів )

.. .Мета -  Проведення міської гілки каналЬації для мешканців приватного сектору по 
вулиці Вінграновського (Енгельса) від вулиці Ноябрьської до вул. Троіцької в Інгульскому
районі міста М иколаєва...........................................................................................................................
.. .Проблема в тому, що мешканці приватного сектору, проживаючи в місті не мають 
змоги підключитися до міської централізованої каналізації. Це призводить до того, що 
вони вимушені користуватися вигрібними ямами, які значно впливають на екологічний
стан грунтових вод, забруднюючи пласти грунту та річку Інгул. ............................................
....Проект спрямований на поліпшення комфорту проживання мешканців району та 
санітарно-екологічного стану акваторії всього міста...................................................................



H

5. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

.. .Результатами проекту зможуть користуватися всі групи мешканців, а особливо -  це 
дасть змогу самостійно підключитися та користуватися міською каналЬації 
мешканцям наступних вулиць -  Листопадова, Першотравнева, Гоголя, Новобугська, 
Троіцька та провулків -  Першотравневий та Ш евченка..............................................................

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

... Цільова група -  мешканці району (близько 3200 людей)..........................................................

...Актив нашого мікрорайону під моїм головуванням у  2015 розі зібрав 1334 підписи в 
підтримку будівництва міської лінії каналЬації по вулиці Вінграновського та була 
подана перша в Миколаєві колективна петиція на ім ’я мера №  КО-5684-1/л від 24.12.2015 
року, яка була розписана на адміністрацію Інгульского (Ленінського) району. 
Адміністрація під тиском мешканців змогла тільки оплатити розробку проекту, але
фінансування на сам проект -  не виділялось......................................................................................
...Ц е питання не вирішується з 2014р., хоча знаходилося у  проекті бюджету на 
виконання робіт по Інгульському району та на контролі Виконавчого комітету ММР 
№1326-14 від 01.07.14р., а також Міністерства Регіонального Розвитку, будівництва та
Житлово-комунального Господарства України (відповідь №8\9-11-14 від 01.08.2014р.)......
... Вирішення даної проблеми дасть змогу всім мешканцям стати абонентами КП  ММР  
«Миколаївводоканал», що збільшить обсяги надходжень підприємства, що в свою чергу 
дасть можливість підприємству покращити екологічний стан та направити кошти на 
реалізацію вирішення проблеми очистки сточних вод.

1. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість). 
(Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість розробки проектно- 
кошторисної документації).

Складові завдання Орієнтовна 
вартість, грн

Виконання робіт з прокладки міської гілки каналізації 620 м.п. (1 м.п. 
-650 грн.)

403 000,00

Придбання матеріалів, облаштування колодязів з двох боків вулиці для 
підключень (біля 34 од.) та проведення проколів ґрунту під дорогами та 
перехрестями.

564 000,00

Проект розроблений та сплачений Адміністрацією Інгульського району 
на 750 м.п. у 2016 році, але потребує актуалізації з врахуванням потреб 
мешканців щодо підключень.

32 000,00

Разом: 999 000,00

8. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Миколаєва та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж 
форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у  
паперовій формі).



9. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і тд. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси ... mva666@gmail.com .. 
для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей. 
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для виконавчих органів 
Миколаївської міської ради) зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є 
недоступною для громадськості.

10. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту з
громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за 
наявності). ...інтернет видання міста «Преступности.НЕТ'», в соціальних мережах, та 
інших інформаційних каналах та регіональних З М І .....................................................................

11. Інші додатки (будуть надіслані в клен тронному вигляді для публікації проекту на сайті 
для голосування):
а) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
б) титул для презентації проекту на сайті;
в) фото автора проекту.

mailto:mva666@gmail.com


12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло).

Ім’я та Прізвище** Контактні дані Підпис***

1. МАТВЄЄВА 
ТЕТЯНА 
АНАТОЛІЇВНА

 
 

 

2................
3................

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Миколаївської міської ради.

Стать: чол. Я | жін.

Вік: 16-18 19-31 31-40 41-50 ■  51-60 понад 60
• *

Рід Студент Працюю Безробітний В  Пенсіонер Підприємець
занять:

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я, Матвєєва
Тетяна__Анатоліївна_, даю згоду на обробку моїх персональних даних, вказаних в пункті

7 цього бланка-заяви виконавчими органами Миколаївської міської ради.

23.05.2019р.
дата

ТЛ. Матвєєва

13. Я погоджуюсь, що:
- усі пункти бланка-заяви є обов’язковими для заповнення;
- заповнений бланк (за виключенням п. 12) буде опубліковано на офіційному сайті 

Громадського бюджету м Миколаєва;
- можливе уточнення проекту, якщо його реалізація суперечитиме Законам України чи 

сума реалізації перевищить максимальний обсяг коштів, визначених на його реалізацію.

23.05.2019р.
дата

Матвєєва Тетяна Анатоліївна 
П.І.П/б автора


