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БЛАНК-ЗАЯВКА 
пропозиції (проєкту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів 

громадського бюджету (бюджету участі) у м. Львові на 2021 рік та список осіб, 
які підтримують цю пропозицію 

 
  

Ідентифікаційний номер проєкту 
(вписує уповноважений робочий орган) 

 

Вид проєкту 
(вписує уповноважений робочий орган) 

 

 
1.* Назва проєкту (назва повинна коротко розкривати суть проєкту та 

містити не більше 15 слів):  
Благоустрій території НВК «Школи-гімназії Шептицьких» 
 

2.* Вид проєкту: великий (від 600 000 до 3 000 000 грн.) або малий (від 50 000 
до 600 000 грн.)     593 517,00 грн. 

 
3.* Категорія проєкту “Освітні та медичні проєкти“ чи “Інші проєкти“: 

Освітні та медичні проєкти 
 
4.* На території якого району м. Львова планується реалізація проєкту 

Сихівський район 
 
5.* Точна адреса та назва об’єкта, щодо якого планується реалізувати 

проєкт (за відсутності адреси чітко зазначити місце реалізації в описі проєкту, у 
візуалізації до проєкту або інших додаткових матеріалах): 
м.Львів, вул.Гната Хоткевича,16  НВК «Школа-гімназія Шептицьких» 

 
6. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проєкту (основна мета 

реалізації проєкту; проблема, якої воно стосується; пропоновані рішення; 
пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його 
реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які 
зможуть користуватися результатами реалізації завдання)  
Основною метою реалізації даного проєкту є створення безпечних 
умов для школярів. Існуюча огорожа знаходиться в аварійному 
стані, на територію школи постійно проникають сторонні особи, 
особливо у нічний час. Центральний вхід, через його руйнування, 
було зачинено багато років тому. Учні змушені заходити на 
територію гімназії через задній двір.  
Прокласти доріжку, відкрити центральний вхід для учнів та їх 
батьків, покращити естетичний вигляд учбового закладу – основні 
завдання, які постали перед керівництвом гімназії, вчителями, 
учнями та їх батьками.  

 
7.* Орієнтовна вартість проєкту (всі складові проєкту та їх орієнтовна 

вартість) 
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Найменування 
Вартість, 

грн. к-ть Сума, грн. 
Огорожа       
секційна огорожа Класик-Еко 2,03*2,5 зелена 551,00 180 99180,00 
стовп для огорожі Класик 2,5 зелений 270,00 181 48870,00 
кріплення для секції огорожі Класик 38*58 зелене 11,00 543 5973,00 
хвіртка 3458,00 3 10374,00 
ворота 15000,00 1 15000,00 
Шкільна доріжка       
бруківка сіра/червона 250,00 250 62500,00 
поребрик сірий (100*20*80) 112,00 100 12000,00 
бордюр дорожній (100*30*15) 235,00 25 5900,00 
пісок, цемент, щебінь 35000,00   35000,00 
Озеленення       
хвойні дерева 400,00 20 8000,00 

Разом     302797,00 
        
Робота       
монтаж/встановлення огорожі 280,00 460 128800,00 
вкладання бруківки з плануванням території 190,00 250 47500,00 
встановлення поребриків та бордюрів 100,00 125 12500,00 
посадка хвойних рослин 150,00 20 3000,00 

Разом     191800,00 
     

Матеріали та робота     494597,00 
Непередбачувані витрати (20%)     98920,00 

Загальна вартість проекту     593517,00 
 

8.* Перелік з підписами щонайменше 15 осіб (для малих проєктів) або 50 
осіб (для великих проєктів), які підтримують цю пропозицію (проєкт) (окрім його 
авторів), наведений у додатку до цього бланку-заявки. Кожна додаткова 
сторінка переліку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної 
сторінки (необхідно додати оригінал списку у паперовій формі). 

 
9.* Контактні дані автора пропозиції (проєкту), які будуть 

загальнодоступні, у тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, 
представників засобів масової інформації, з метою обміну думками, 
інформацією, можливих узгоджень тощо (автор надає згоду на опрацювання, 
оприлюднення і використання цих контактних даних):  
Балацька Наталія Ярославівна, тел.0675520254 

 
10. Інші додатки (мапа із зазначеним місцем реалізації проєкту, фотографії, 

аудіо/відео файли, які стосуються цього проєкту тощо). 
мапа із зазначеним місцем реалізації проєкту та фото додаються 
 

Примітка 1: пункти, позначені * є обов’язковими для заповнення. 
Примітка 2: Контактні дані автора пропозиції (проєкту) (тільки для Львівської міської ради) вказуються на зворотній 

сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості. 
Примітка 3: пункт 11 з примітками ** та *** необхідно роздруковувати на окремому аркуші. 




