Бланк-заявка пропозиції(проекту), реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського
бюджету (бюджету участі) у м. Каховка на 2020 рік та список осіб, які підтримують цей проект

Дата надходження проєкту : ______________________ 2020 р.
Зареєстровано за №..................................................
ПІБ та підпис особи, яка здійснює реєстрацію........................................................................
1. Назва проекту : «Сучасну українську книгу – дітям»
2. Тематика проекту (необхідно підкреслити)
безпека та громадський порядок; благоустрій; велоінфраструктура; енергозбереження;
культура та туризм; навколишнє середовище; освіта; охорона здоров’я; соціальний
захист; спорт; телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології;
3. Місце реалізації проекту: Реалізація проекту стосується міста в цілому. Це 7 закладів
загальної середньої освіти - № 1, 2, 3, 4, 5, 6, НВК «Гімназія» та 8 закладів дошкільної
освіти - №3 «Веселка», №4 «Горобинка», № 5 «Берізка», № 6 «Сонечко», № 7
«Джерельце», № 8 «Іскорка», № 9 «Оленка», № 10 «Казка».
4. Адреса, назва установи, закладу, будинку та інше, на базі яких реалізується проект (за
наявності) м.Каховка, вул. В.Куликовська,99, Науково – методичний центр управління
освіти Каховської міської ради
5. Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту), мета та на кого
розрахований проєкт.
На жаль, у сучасному інформаційному суспільстві місце та роль літературного
мистецтва дещо знецінилися. Діти все частіше проводять час за комп’ютерними іграми,
переглядом телепередач і все рідше читають книжки. Книжка має супроводжувати дитину
з перших років життя, бо має неперевершене виховне значення для становлення та
розвитку особистості дитини, але далеко не для всіх зараз дитячі книжки є доступними.
Ціни на книжки високі, водночас у місті функціонує лише одна міська універсальна
бібліотека, яка знаходиться в мікрорайоні «Світлово», й через розташування й
недостатньо великий фонд не може охопити всіх користувачів міста у відповідності до
Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками.
Проблему могли б виправити бібліотеки освітніх закладів, обслуговуючи учнів і
вихованців (адже в центрі міста є три ЗЗСО - №1, №2, № 5; три ЗДО - № 4,№ 5, № 8, у
східній частині міста - ЗЗСО № 6 та ЗДО № 3), але вони також не можуть забезпечити
потреби читачів у доступі до сучасної якісної літератури, оскільки фонди шкільних
бібліотек десятиліттями не поповнювався художньою й науково-популярною
літературою, вони є фізично й морально застарілими, бо сформовані переважно у 70 – 80
роки минулого століття. Заклади дошкільної освіти взагалі ніколи не отримували дитячої
літератури.
Мета реалізації проєкту – забезпечення інтелектуальних, естетичних і духовних
потреб дітей (4023 учня шкіл і 1439 вихованців дитячих садків), батьків, працівників
закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти через придбання для
освітніх закладів сучасних дитячих книжок.
6. Опис проєкту (повинен містити інформацію, що потрібно зробити, які дії повинні
бути прийняті та інше, що розкриває сутність проєкту)... .

У закладах загальної середньої освіти практично відсутня сучасна дитяча художня
література. Зацікавити читанням зношеними книгами 70-80 років минулого століття
неможливо. Заклади дошкільної освіти не мають достатньо дитячої літератури для
читання, централізовано ніколи дитячими книжками не комплектувалися. Ініціативна
група планує поповнити бібліотечні фонди ЗЗСО міста сучасними українськими дитячими
книгами та створити бібліотечки дитячої літератури у кожному ЗДО.
7. Орієнтовна загальна вартість та план заходів з реалізації проєкту (визначити перелік
робіт, послуг та інше, необхідне для реалізації проекту)
Загальна вартість проєкту «Сучасну українську книгу – дітям» - 250 тисяч гривень.
Реалізація проєкту: закупити сучасну українську дитячу літературу для дітей дошкільного
віку та учнів різних вікових категорій закладів освіти.
8. Основні показники оцінки результату впровадження проекту (збільшення надходжень
до бюджету, економія ресурсів, зменшення забруднення навколишнього середовища та
інші показники, які можна використати для оцінки)
Читання книжок – ефективний засіб пізнавального розвитку дитини дошкільного
віку. Книжка допомагає малюкові швидко й зацікавлено пізнавати світ, вбирати і
переживати величезну кількість вражень. Читаючи, дитина розвиває свій інтелект,
пам'ять, увагу, уяву; вчиться думати, аналізувати, засвоювати та використовувати досвід,
зіставляти, робити висновки. Шкільна бібліотека є важливим компонентом освітнього
процесу, перед якою стоїть одне з важливих завдань освіти – формувати в учнів уміння
навчатися впродовж життя. Впровадження проєкту «Сучасну українську книгу – дітям»
дасть можливість юним читачам зануритися в світ нових книг, пережити пригоди разом з
героями книг, стати розумнішими й освіченішими, розширити світогляд і виховати
літературний смак. Актуальні і популярні сучасні дитячі книги дадуть можливість
розвинути і виховати в дітей любов до Батьківщини, гордість за свою Вітчизну, радість
перемог і бажання прагнути йти вперед. Художня книга дає прекрасні зразки сучасної
української літературної мови. Цілеспрямована робота з розвитку дитячого читання із
застосуванням придбаних книжок виховуватиме читацьку культуру дітей, сприятиме
формуванню художньо-естетичного сприймання та любові до книги.
9. Співфінансування проекту (за наявності)
............................................................................................................................................
10. Інші додатки (якщо необхідно)
а) фотографії, що стосуються цього проекту,
б) інші матеріали, що стосуються цього проекту (мапа, схеми тощо)

ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1. Конкретизувати потребу освітніх закладів у літературі
2. Придбати необхідну літературу
3. Розподілити сучасну дитячу літературу серед ЗЗСО та ЗДО у відповідності до кількості
учнів і вихованців

Бюджет проекту
№ п/п Найменування товару
(робіт, послуг)

Кількість, Ціна за
од.
одиницю,
грн.
1200
50,00

Вартість,грн.

1.

Література для дітей
дошкільного віку

2.

Література для дітей
шкільного віку

3.

Доставка

2000.00

4.

Непередбачувані витрати

1000.00

Загальна вартість проєктної
пропозиції

1700

2800

110,00

60000,00

187000,00

250 000.00 Усього:250000.
00

Автор проєкту
Найменування (для юридичних осіб, громадських організацій, ініціативних груп)
Ініціативна група шкільних бібліотекарів та методистів НМЦ управління освіти
Каховської міської ради
Код ЄДРПОУ.............................................................................................................................
ПІБ представника юридичної особи або громадської організації, яка подає проект :
Представник ініціативної групи, методист науково – методичного центру управління
освіти Каховської міської ради Кушнір Лідія Пилипівна
ПІБ (для фізичних осіб)
Дата народження : 14.09.1956 р.
Серія та номер паспорта (або посвідки на проживання) МО 452264
Телефон : 0992696367
Адреса реєстрації (якщо адресою реєстрації в паспорті не місто Каховка, то необхідно
вказати інший номер документа, що підтверджує місце роботи, навчання, служби в
м.Каховці чи інші документи)
Методист науково – методичного центру управління освіти Каховської міської ради, стаж
роботи в установі 17 років.
Адреса проживання : с. Малокаховка Каховського району, вул. Ювілейна, 61
Електронна пошта (якщо Ви бажаєте мати електронні повідомлення)
mmk-kakhovka-gorod@ukr.net
Вік (необхідне підкреслити)
16-19 років 19-30 років 31-40 років 41-50 років 51-60 років 60 років та більше
Рід занять (необхідне підкреслити)
Студент Працюю Безробітний Пенсіонер Підприємець
Як Ви дізналися про проєкт (необхідне підкреслити)
(друковані засоби масової інформації, інформаційна реклама, сайт Каховської міської
ради, знайомі, інше)
Згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України „Про захист персональних даних” я, Кушнір Лідія
Пилипівна, даю згоду на обробку моїх персональних даних виконавчими органами
Каховської міської ради
17 .03.2020 р.
Л.П.Кушнір
Дата
Підпис
Я погоджуюсь, що:
- заповнений бланк-заявка буде опубліковано в системі „Громадський проект”,
- на можливість об’єднання проекту або можливе уточнення його реалізації, якщо проект
суперечить чинному законодавству або не відповідає Положенню про громадський
бюджет (бюджет участі) у м. Каховка.
17.03.2020 р.
Дата підпис автора ПІБ автора

Л.П.Кушнір

