Додаток 1
до Положення

ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019 РОЦІ
Заповнюється оператором
Дата надходження:

Номер у реєстрі проектів

ШШМЫШШ

иш ш ю г

^ V:

ПІП та підпис особи, що реєструє:

Інформація про проект
1. Назва проекту* (не більше 10 слів)

Безпека та комфорт дорожнього руху

2. Категорія проекту*

Ш Безпека та громадський порядок

□ Навколишнє середовище

□ Велоінфраструктура

□ Освіта

ЗІ Дорожнє господарство

□ Охорона здоров'я

□ Житлове господарство

□ Соціальний захист

□ Засоби масової інформації

□ Спорт

□ Комунальне господарство

□ Телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології

□ Культура

П Транспорт

3. Локалізація проекту (місто, село, район)*

м.Оріхів, Запорізька область
4. Житловий масив / мікрорайон, населений пункт*

5. Адреси, назва установи / закладу, будинку

Вулиця Металістів

6. Короткий опис проекту* (не більше 50 слів)______________________________ _______________________

Проведення ремонту дорожнього покриття вулиці. Створити умови для
підвищення економічного розвитку вуличної мережі міста, що поліпшують
доступність жителів до об’єктів та установ, у яких надаються адміністративні,
соціальні послуги.

Повний опис проекту та прогнозний обсяг витрат
7. Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)*____________________________

Вулиця зруйнована на 95 відсотків від стану задовільного дорожнього покриття, на
вулиці ями по всій довжині вулиці, також нерівності, після дощу по вулиці
неможливо пройти пішоходам та проїхати автомобілем, люди змушені ходити
іншими шляхями не зручними для людей, а автомобілі в той час взагалі не їдуть на
вулицю. Незадовільний стан вулиці створює певні незручності жителям даної
вулиці, та суміжних вулиць.

8. Мета проекту*________________________________________________________________ ____________

Головною метою даного проекту є підвищення якості дорожного полотна проїзної
частини дороги

9. Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування*_________________________________

Розробка цього проекту зумовлена тією обставиною, що лише у останній період
часу серед громади у цілому з’явилося усвідомлення справжньої важливості
проблеми транспортно-пішохідної мережі по вулиці. Відсутність покриття на
дорозі створює значні проблеми під’їзду швидкої допомоги та пожежнорятувальних автомобілів до населення які мають доїжджати не пізніше як за ЗО
хвилин. Реалізація проекту створить умови для безпечного та комфортного
дорожнього руху, покращить стан доріг та автомобільне сполучення як для
потреб економіки так і для доступу населення до послуг, забезпечить належне
сполучення.

10. Для кого цей проект (основні групи мешканців, які зможуть користуватись результатами
реалізації завдання) __________ ______________________________ _________ _____________

Проект охопить всі категорії населення.

11. План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)_______________________ _____________________

За попереднім обстеженням дорожнього покриття вул. Металістів м.Оріхів виявлено, що
ямковому ремонту підлягає площа 554 метрів квадратних, а саме від вул. Героїв АТО до вул.
Водопровідної. Для ремонту такої площі необхідно 72 т асфальту та 0,48 т бітуму, з розрахунку
на 1 метр квадратний потрібно 130 кг асфальту та 0,875 кг бітуму, ціна 1 тони асфальту складає
2300 грн., а ціна 1 тони бітуму - 22000 грн. Послуги по перевезенню асфальтобетону
становлять 10500 грн., з розрахунку вартості за 1 ходку (5 тон - 15 ходок) - 700 грн. ППМ та
ДТ на суму 12000 грн., з розрахунку на 1 ходку потрібно 25 л пального за ціною 32 грн. за 1
літру.

12. Ключові показники оцінки результату проекту*: економічні (наприклад, збільшення надходжень
до бюджету, економія ресурсів, тощо), соціальні (наприклад, рівень охоплення дітей
фізкультурою та спортом, тощо), екологічні (наприклад, зменшення забруднення
навколишнього середовища, тощо), інші показники, які можна використати для оцінки
досягнення результатів практичної реалізації проекту.____________________________________________

Реалізація проекту створить умови для безпечного та комфортного дорожнього
руху, покращить стан доріг та автомобільне сполучення як для потреб економіки
так і для доступу населення до послуг, забезпечить належне сполучення.

15. Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

16. Приклади (кейси) схожих рішень

'зірочкою позначені обов’язкові до заповнення поля

БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Найменування товарів (робіт,
послуг)

Ціна за
одиницю, грн.

Асфальт

2300

72 тони

165600

Бітум

22000

0,48 тони

10560

Послуги перевезення асфальту
і бітуму (5 тон)

700

15 ходок

10500

ППМ та ДТ

32

375

12000

Одиниць

Всього:

Вартість, грн.

198660

