Додаток 1
до Положення про
громадський бюджет
у місті Херсоні
ФОРМА ПРОЄКТУ,
реалізація якого планується за рахунок коштів
громадського бюджету м. Херсон у 2022 році
Ідентифікаційний номер проєкту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

Дата надходження проєкту
(заповнюється уповноваженим робочим органом)

Прізвище, ім’я, по батькові особи уповноваженого робочого
органу, що реєструє проєкт:

(підпис)

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!
1. Назва проєкту (не більше 15 слів):
«Алея моряків» на проспекті Ушакова,12 із встановленням пам’ятника Матері
моряка
2. Пріоритетні напрямки проєкту (необхідне підкреслити і поставити
знак "Х"):

● облаштування тротуарів – □
● дороги – □

● естетичне облаштування міста – □

● будівництво спортивних та дитячих майданчиків – □

● облаштування зон відпочинку (в тому числі зі створенням точок вільного

доступу до мережі Інтернет) та впорядкування прибережних смуг водойм – □
● вуличне освітлення – □

● розвиток вело- та бігової інфраструктури – □

● заходи з енергозбереження (використання відновлювальних джерел енергії) – □
● інше – Х
3.
Місце
реалізації
завдання
(адреса,
назва
житлового
масиву/мікрорайону, установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки,
якщо відомо, тощо):
73003, Україна, Херсонська область, м. Херсон, проспект Ушакова,12
4. Короткий опис проєкту (не більше 50 слів):
Заснування у Херсоні «Алеї моряків» із встановленням пам’ятника Матері
моряка. Закласти початок традиції, при якій перед відправленням в рейс всі
бажаючі зможуть попрохати благословення на дорогу.
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5. Опис проєкту (основна мета проєкту; проблема, на вирішення якої він
спрямований; запропоновані рішення; пояснення щодо того, чому саме це
завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине на
подальше життя мешканців. Опис проєкту не повинен містити вказівки на
суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проєкту. Також обов’язково
зазначити відповідність стратегічним пріоритетам і цілям розвитку міста.
Якщо проєкт має капітальний характер, зазначається можливість
користування результатами проєкту особами з особливими потребами):
Херсон завжди славився Україною, як місто корабелів. Але також він є і
містом моряків. Кожного року заклади освіти випускають у вільне плавання
тисячі хлопців та дівчат. А професіонали з багаторічним досвідом
продовжують підкорювати безкраї простори морів.
Але, на жаль, у місті немає жодної локації, яка б відповідала цьому!
Пропонуємо створити «Алею моряків» на проспекті Ушакова,12 від вулиці
Перекопської до фонтану (між двома корпусами морського коледжу).
Встановити елементи морської атрибутики, зобразити мапу світу з
відзначенням Херсона, як колиски морських спеціалістів і т.д.
Та головною визначною пам’яткою цієї алеї має стати пам’ятник Матері
моряка. Ці люди, шану яким ми хочемо віддати, завжди з трепетом чекають та
моляться за своїх дітей, поки ті тяжко працюють за межами рідної країни. Це
місце має заснувати традицію: перед відправленням у рейс моряк може підійти
до неї, і попрохати благословення. А за бажанням, взяти з собою клаптик
рідної землі із горщика, який буде встановлений біля меморіалу.
6. Обґрунтування бенефіціарів проєкту (основні групи мешканців, які
зможуть користуватися результатами проєкту):
Всі мешканці Херсона та гості міста (зокрема моряки)
7. Інформація щодо очікуваних результатів у разі реалізації проєкту:
Втілення проекту увічнить звання Херсона як міста моряків, збільшить
кількість визначних локацій для відвідування мешканцями та туристами. І
найголовніше, вшанує всіх матерів, які чекали, чекають, і будуть чекати своїх
дітей з дальнього плавання.
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8. Орієнтовна вартість (кошторис) проєкту (всі складові проєкту та їхня
орієнтовна вартість):
Орієнтовна вартість,
Складові завдання
гривень
1. Виготовлення та встановлення пам’ятника Матері
моряка

900000, 00 грн

2. Закупівля та монтаж елементів морської атрибутики

50000, 00 грн

3. Ландшафт

70000, 00 грн

4. Закупівля та монтаж лавочок (10 шт)

70000, 00 грн

5. Виготовлення та монтаж мапи світу з LED
підсвічуванням

100000, 00 грн

6. Розробка проектної документації

40000, 00 грн

7. Додаткові роботи (20 %)

246000, 00 грн
РАЗОМ: 1476000, 00 грн

9. Список з підписами щонайменше 15 громадян України віком від 16
років, які зареєстровані або проживають на території м. Херсона, що
підтверджується офіційними документами (довідкою про місце роботи,
навчання, служби чи іншими документами, що підтверджують факт
проживання в місті), та підтримують цей проєкт (окрім його авторів), що
додається для малих проєктів та 50 осіб для великих. Кожна додаткова
сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення
наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку в паперовій формі).
10. Контактні дані автора/авторів проєкту, які будуть
загальнодоступні, у тому числі для авторів інших проєктів, мешканців,
представників засобів масової інформації, з метою обміну думками,
інформацією, можливих узгоджень тощо (необхідне підкреслити):
а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси
для зазначених вище цілей
Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси
gruppa.go.ukraine@gmail.com Тел: +380955081098
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для
зазначених вище цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів проєктів (тільки для Херсонської міської ради)
зазначаються на зворотній сторінці бланка-заявки, яка є недоступною для
громадськості.
11. Інші додатки (якщо необхідно):
a) фотографія/ї, які стосуються цього проєкту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проєкту,
в) інші матеріали, суттєві для поданого проєкту (креслення, схеми тощо)

