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Візьми участь
у розвитку Гостомеля!

i
ЩО ТАКЕ ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ...
Це можливість громадянам Гостомеля реалізувати власні соціальні проекти за бюджетні
кошти. Цільовою програмою «ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ СЕЛИЩА ГОСТОМЕЛЬ» на 2019 рік
передбачено п’ятсот тисяч гривень на реалізацію проектів поданих мешканцями селища.
Найбільш вдалим світовим досвідом, щодо дієвого залучення громадян до процесу прямого
впливу на своє майбутнє, є використання Громадського бюджету (бюджету участі). Наше
селище вже сьогодні має можливість впровадити інноваційні механізми залучення
громадськості до розподілу коштів місцевого бюджету, а також активного процесу взаємодії
органів місцевого самоврядування та громадян селища Гостомель, коли місцева ініціатива, як
форма прямого волевиявлення мешканців селища, спрямована на демократичний процес
обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів, шляхом
проведення конкурсу проектів, де кожен може реалізувати те, що на його думку, необхідно
селищу Гостомель. Головне, щоб цю ідею підтримала громада і мешканці селища,
проголосувавши за проект.
Проект «ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ СЕЛИЩА ГОСТОМЕЛЬ» було впроваджено у березні 2018
року громадською організацією «Агенція розвитку Гостомеля». За період свого існування ця
команда однодумців дала життя низці успішних проектів з розбудови, відновлення та
популяризації Гостомеля, розвитку громади, благодійності, культури, дозвілля та екології.
Сьогодні ж ми маємо унікальну можливість самостійно визначати, на що саме варто
спрямувати бюджетні кошти. Адже у цьому випадку рішення приймає кожен бажаючий
громадянин України, віком від 16 років та який проживає, працює або навчається на території
селища Гостомель, а не депутати селищної ради, виконком чи керівництво селища.
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ПРОЕКТ № 1

АЛЕЯ КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ З

КАТЕГОРІЯ: І

ПАМ'ЯТНИМ ЗНАКОМ - СИМВОЛОМ КОЗАЦТВА
Гостомель має багату історичну спадщину,
пов’язану з іменем полковника Семена Палія,
який заклав Свято-Покровську церкву, що діє
й донині.
Його ім’я добре відоме в історії. Він
відстоював не тільки інтереси України, а також
Європи в боротьбі з османською імперією й
входив до категорії воїнів «Священої ліги».
Деякий час він жив у Гостомелі й укріпив
Гостомельський замок.
Ім'я Семена Палія з короткою інформацією
про нього викарбуване на пам’ятному знакові
на честь козацтва з розміщенням на майбутній
Алеї Слави козацтву; з розташуванням на
даній алеї інформаційних табличок про
Гостомель в козацьку епоху; висадженням
калини – символу України – значно підвищить
імідж селища. Так як це буде перший
пам’ятний знак на честь козацтву у Приірпінні
та стане історичною візитівкою селища.
Розташування Алеї:
вул.Свято-Покровська (алея навпроти
адміністративної будівлі Гостомельської
селищної ради).
Орієнтовна вартість проекту:
49,500 грн.

Голосування за подані проекти відбувається у двох категоріях:
І. Проекти до 50 тис. грн (бюджет 300 тис. грн);
ІІ. Проекти від 50 тис. грн до 100 тис. грн (бюджет 200 тис. грн).
Консультацію щодо голосування можна отримати
за адресою: вул. Свято-Покровська, 220,
тел.: (04597) 3-20-08
а також на сайті Гостомельської селищної ради:
gostomel-rada.gov.ua

Голосувати має право кожен громадянин України,
віком від 16 років та який проживає, працює або
навчається на території селища Гостомель.

Проект впроваджено за підтримки:
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ПРОЕКТ № 2

ВЕСЕЛІ ТА КОРИСНІ

КАТЕГОРІЯ: І

РЕЧІ ДЛЯ МАЛЕЧІ

Голосування за подані проекти відбувається у двох категоріях:
І. Проекти до 50 тис. грн (бюджет 300 тис. грн);
ІІ. Проекти від 50 тис. грн до 100 тис. грн (бюджет 200 тис. грн).
Консультацію щодо голосування можна отримати
за адресою: вул. Свято-Покровська, 220,
тел.: (04597) 3-20-08
а також на сайті Гостомельської селищної ради:
gostomel-rada.gov.ua

Візьми участь
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На пішохідних переходах у темний час
доби не видно пішоходів, особливо дітей.
З метою убезпечити перебування дітей у
темний час доби на вулицях селища
виготовити та розповсюдити дітям
селища світловідбиваючі брелки, які
кріпитимуться на портфель, сумку, одежу.
Брелки відбиватимуть світло фар та
робитимуть помітними учасників руху в
темний час доби.
Проект розраховано на дітей селища
Гостомель шкільного та дошкільного віку.
Орієнтовна вартість проекту:
40,000 грн.

Голосувати має право кожен громадянин України,
віком від 16 років та який проживає, працює або
навчається на території селища Гостомель.

Проект впроваджено за підтримки:
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ПРОЕКТ № 3

ОСВІТЛЕННЯ АВТОБУСНИХ ЗУПИНОК

КАТЕГОРІЯ: І

АЛЬТЕРНАТИВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ОСВІТЛЕННЯ

У селищі Гостомель у темний час доби
зупинки громадського транспорту не
освітлюються, що призводить до
зниження безпеки учасників дорожнього
руху. Є необхідність у обладнанні зупинок
світодіодиними гірляндами, які протягом
дня накопичують енергію, а в темний час
доби освітлюватимуть зупинки та
нададуть естетичний вигляд зупинкам.
Проект розраховано на мешканців та
гостей селища Гостомель.
Орієнтовна вартість проекту:
45,000 грн.

Голосування за подані проекти відбувається у двох категоріях:
І. Проекти до 50 тис. грн (бюджет 300 тис. грн);
ІІ. Проекти від 50 тис. грн до 100 тис. грн (бюджет 200 тис. грн).
Консультацію щодо голосування можна отримати
за адресою: вул. Свято-Покровська, 220,
тел.: (04597) 3-20-08
а також на сайті Гостомельської селищної ради:
gostomel-rada.gov.ua

Голосувати має право кожен громадянин України,
віком від 16 років та який проживає, працює або
навчається на території селища Гостомель.

Проект впроваджено за підтримки:
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ПРОЕКТ № 4

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА –

КАТЕГОРІЯ: І

ЗАПОРУКА БЕЗПЕКИ
Є низка ситуацій, коли для того щоб
зберегти життя людини, необхідно
провести оперативні дії до прибуття
швидкої допомоги: непрямий масаж
серця, зупинка кровотечі тощо. Також, в
таких ситуаціях, поруч може не бути
потрібних спеціалістів. Важливо, щоб
якнайбільше жителів знали, які саме дії
потрібні в таких ситуаціях та з впевненістю
могли їх здійснювати.
Для цього пропонується ряд тренінгів з
відповідними спеціалістів.
Проект розраховано на мешканців
селища Гостомель.
Орієнтовна вартість проекту:
45,000 грн.

Голосування за подані проекти відбувається у двох категоріях:
І. Проекти до 50 тис. грн (бюджет 300 тис. грн);
ІІ. Проекти від 50 тис. грн до 100 тис. грн (бюджет 200 тис. грн).
Консультацію щодо голосування можна отримати
за адресою: вул. Свято-Покровська, 220,
тел.: (04597) 3-20-08
а також на сайті Гостомельської селищної ради:
gostomel-rada.gov.ua

Голосувати має право кожен громадянин України,
віком від 16 років та який проживає, працює або
навчається на території селища Гостомель.

Проект впроваджено за підтримки:
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ПРОЕКТ № 5

ГОСТОМЕЛЬ ЗАГОВОРИТЬ

КАТЕГОРІЯ: І

АНГЛІЙСЬКОЮ

Результати попереднього опитування в соціальних мережах, на першому етапі інформування мешканців показали,
що 150 осіб планують відвідувати розмовні клуби. Прогнозуємо, що до початку реалізації проекту кількість бажаючих
збільшиться до 300 осіб.
Стать: ж/ч. Вік: 12+. Потенційні бенефіціари: школярі, працівники органів місцевого самоврядування, представники
бізнесу, громадські активісти, ВПО, учасники АТО, студенти, багатодітні, безробітні та інші жителі селища Гостомель
Підвищити рівень знань англійської мови наших односельчан, а саме розмовні навички. У такий спосіб загальний
рівень задоволеності життям у селищі збільшиться, учасники клубу позбудуться мовного бар’єру, зможуть більш
комфортно подорожувати, спілкуватися або ж допомагати іноземцям, у разі потреби.
Пропонується:
1) Створити і забезпечити функціонування розмовних клубів EnglishSpeakingClubs у рамках проекту «Гостомель
заговорить англійською» протягом 6 місяців. Тривалістю 1-2 години, раз на тиждень з професійними модераторами,
що якісно спілкуються англійською мовою. Бажано залучити викладачів Гостомеля або Ірпінського регіону.
2) Популяризувати особисте навчання через
Соціальний проект вивчення іноземних мов
«Lingva.Skills», який дозволяє масово навчати
англійську мову у відповідності до стандартів ЄС
(ця умова покращить впевненість відвідувачів
розмовних клубів (див.п.1)
Пам’ятайте, що вивчення англійської мови
співпадає з концепцією «освіта впродовж життя»
(life long learning) та Нової української школи
Проект розраховано на мешканців селища
Гостомель.
Орієнтовна вартість проекту:
43,140 грн.
Голосування за подані проекти відбувається у двох категоріях:
І. Проекти до 50 тис. грн (бюджет 300 тис. грн);
ІІ. Проекти від 50 тис. грн до 100 тис. грн (бюджет 200 тис. грн).
Консультацію щодо голосування можна отримати
за адресою: вул. Свято-Покровська, 220,
тел.: (04597) 3-20-08
а також на сайті Гостомельської селищної ради:
gostomel-rada.gov.ua

Голосувати має право кожен громадянин України,
віком від 16 років та який проживає, працює або
навчається на території селища Гостомель.

Проект впроваджено за підтримки:
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РАДІО-ПРЕС-ЦЕНТР «ШКІЛЬНИЙ ДЗВІНОК»
Завдяки злагодженій командній роботі учнів та педагогів шкільне
життя Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 селища
Гостомель стало насиченим, яскравим та цікавим. У селищі активно
розвивається медійна галузь з метою висвітлення життя селища.
Створення шкільного радіо-прес-центру дає можливість вчасно,
креативно та по-сучасному висвітлити всі події не лише шкільного
життя, а й селища Гостомель, Приірпіння, повідомити про здобутки та
перемоги. Школа – це осередок активного громадського життя.
Впливати на позитивне мислення і ставлення до школи та селища
можна, створивши сприятливу атмосферу в закладі, залучаючи самих
учнів.
Мета та завдання проекту:
- створення шкільного радіо-прес-центру як осередку сучасного
спілкування та обміну досвідом між відомими людьми селища Гостомель
та Приірпіння, а також впливу на формування патріотичної особистості;
- створення позитивного іміджу школи та селища серед
учнів та їх батьків;
- згуртування шкільного колективу;
- залучення максимальної кількості учнів до громадськоактивного життя;
- розкрити та підтримати потенціал талановитої та
активної молоді;
- оволодіти навичками професій, таких як: журналіст,
літературний та музичний редактор, диктор, діджей;
- розвинути організаторські здібності.
Орієнтовна вартість проекту:
49,996 грн.

Голосування за подані проекти відбувається у двох категоріях:
І. Проекти до 50 тис. грн (бюджет 300 тис. грн);
ІІ. Проекти від 50 тис. грн до 100 тис. грн (бюджет 200 тис. грн).
Консультацію щодо голосування можна отримати
за адресою: вул. Свято-Покровська, 220,
тел.: (04597) 3-20-08
а також на сайті Гостомельської селищної ради:
gostomel-rada.gov.ua

Голосувати має право кожен громадянин України,
віком від 16 років та який проживає, працює або
навчається на території селища Гостомель.

Проект впроваджено за підтримки:
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ФОТОЛІТОПИС ГОСТОМЕЛЯ

КАТЕГОРІЯ: І

Створення електронного сервісу для завантаження фото різного формату, які
будуть присвячені певним подіям та висвітлюватимуть красу селища Гостомель.
Мета проекту – створення окремого інтернет-ресурсу який би зберігав зміни та красу селища.
Даний ресурс з часом матиме історичну цінність.
Проект передбачає: написання сайту та його адміністрування.
Орієнтовна вартість проекту:
35,000 грн.

Голосування за подані проекти відбувається у двох категоріях:
І. Проекти до 50 тис. грн (бюджет 300 тис. грн);
ІІ. Проекти від 50 тис. грн до 100 тис. грн (бюджет 200 тис. грн).
Консультацію щодо голосування можна отримати
за адресою: вул. Свято-Покровська, 220,
тел.: (04597) 3-20-08
а також на сайті Гостомельської селищної ради:
gostomel-rada.gov.ua

Голосувати має право кожен громадянин України,
віком від 16 років та який проживає, працює або
навчається на території селища Гостомель.

Проект впроваджено за підтримки:

ГРОМАДСЬКИЙ
БЮДЖЕТ

2018-2022

ГОСТОМЕЛЯ
10-18 ВЕРЕСНЯ

відбудеться етап
голосування

Візьми участь
у розвитку Гостомеля!

ПРОЕКТ № 8

ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА

КАТЕГОРІЯ: І

ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ

Для забезпечення
можливості заняття спортом
на відкритому повітрі дітям і
дорослим, які мешкають у
селищі Гостомель встановити
спортивні елементи на
дитячому майданчику по
вул.Ювілейна.
На даний момент у селищі
є тільки один подібний
гімнастичний елемент, на
якому можуть займатись
спортом діти і дорослі. І чим
більше подібних спортивних
майданчиків буде по селищу,
тим більше людей оберуть
здоровий спосіб життя та
спорт, стануть гарним
прикладом для дорослих.
Сучасний
багатофункціональний
комплекс мотивуватиме
дітей та дорослих до
гімнастичних вправ.
Орієнтовна вартість
проекту:
34,680 грн.

Голосування за подані проекти відбувається у двох категоріях:
І. Проекти до 50 тис. грн (бюджет 300 тис. грн);
ІІ. Проекти від 50 тис. грн до 100 тис. грн (бюджет 200 тис. грн).
Консультацію щодо голосування можна отримати
за адресою: вул. Свято-Покровська, 220,
тел.: (04597) 3-20-08
а також на сайті Гостомельської селищної ради:
gostomel-rada.gov.ua

Голосувати має право кожен громадянин України,
віком від 16 років та який проживає, працює або
навчається на території селища Гостомель.

Проект впроваджено за підтримки:

ГРОМАДСЬКИЙ
БЮДЖЕТ

2018-2022

ГОСТОМЕЛЯ
10-18 ВЕРЕСНЯ
ПРОЕКТ № 9

відбудеться етап
голосування

Візьми участь
у розвитку Гостомеля!

БУЗКОВИЙ САД

КАТЕГОРІЯ: І

В селищі Гостомель не вистачає гарних громадських місць для спілкування
мешканців. Даний проект передбачає створення такого простору. Висадження
бузкового саду і встановлення дорослої гойдалки з двома гарними лавами. Ці архітектурні форми мають створювати
коло всередині, передбачивши місце для вогнища. Коло сприятиме розмовам та співбесіді. Затишок даного місця буде
зумовлений висадженим бузком.
Проект відповідає цілям розвитку селища у створенні громадських просторів для спілкування гостомельчан.
Сусіди матимуть змогу більше часу проводити разом, що дасть кожному відчуття приналежності та спорідненості
мешканців між собою. Буде сприяти встановленню дружніх відносин між сусідами. Отримання естетичного
задоволення від гарного облаштованого місця.
Місце розташування: вул.Ярова, на перехресті з вул.Ярослава Мудрого (біля магазину «Яринка»).
Орієнтовна вартість проекту:
31,500 грн.

Голосування за подані проекти відбувається у двох категоріях:
І. Проекти до 50 тис. грн (бюджет 300 тис. грн);
ІІ. Проекти від 50 тис. грн до 100 тис. грн (бюджет 200 тис. грн).
Консультацію щодо голосування можна отримати
за адресою: вул. Свято-Покровська, 220,
тел.: (04597) 3-20-08
а також на сайті Гостомельської селищної ради:
gostomel-rada.gov.ua

Голосувати має право кожен громадянин України,
віком від 16 років та який проживає, працює або
навчається на території селища Гостомель.

Проект впроваджено за підтримки:

ГРОМАДСЬКИЙ
БЮДЖЕТ

2018-2022

ГОСТОМЕЛЯ
10-18 ВЕРЕСНЯ

відбудеться етап
голосування

ПРОЕКТ № 10

ДВОМ ЖИРАФАМ –

КАТЕГОРІЯ: І

ДВІ ГОЙДАЛКИ

Візьми участь
у розвитку Гостомеля!

Даний проект буде реалізований для мешканців вулиці Дніпровська, Озерна, Ярова, Ярослава Мудрого. На старій
частині вулиці протяжністю біля 3 кілометрів існує лише одна облаштована зона для дітей, саме ця. Є в наявності на
цьому дитячому майданчику лавки, дерев'яний будиночок, драбина з перешкодами та три гойдалки. З моменту
відкриття майданчику гойдалки стали в поганий технічний стан.
Реалізація проекту – це придбання та встановлення гойдалки та гірки з невеликим комплексом дасть змогу
організувати дозвілля маленьких гостомельчан більш цікаво та безпечно.
Місце розташування майданчику: вул.Дніпровська, біля будинку №30
Орієнтовна вартість проекту:
44,000 грн.
Голосування за подані проекти відбувається у двох категоріях:
І. Проекти до 50 тис. грн (бюджет 300 тис. грн);
ІІ. Проекти від 50 тис. грн до 100 тис. грн (бюджет 200 тис. грн).
Консультацію щодо голосування можна отримати
за адресою: вул. Свято-Покровська, 220,
тел.: (04597) 3-20-08
а також на сайті Гостомельської селищної ради:
gostomel-rada.gov.ua

Голосувати має право кожен громадянин України,
віком від 16 років та який проживає, працює або
навчається на території селища Гостомель.

Проект впроваджено за підтримки:

ГРОМАДСЬКИЙ
БЮДЖЕТ

2018-2022

ГОСТОМЕЛЯ
10-18 ВЕРЕСНЯ
ПРОЕКТ № 11

відбудеться етап
голосування

Візьми участь
у розвитку Гостомеля!

ЗЕРНА РОЗВИТКУ

КАТЕГОРІЯ: І

Метою даного проекту є стимулювання підприємницького потенціалу мешканців селища, підвищення
продуктивності та збільшення рівня освіченості. Станом на сьогодні ми спостерігаємо низький рівень підприємницьких
ініціатив на території селища, адже в Гостомелі. лише кожний чотирнадцятий мешканець зареєстрований як
підприємець, в той час, як в середньому по Україні – кожен десятий. Однією, із ключових причин такого явища є
низький рівень доступу до освітніх матеріалів. Саме на ліквідацію цієї проблеми спрямований проект «Зерна
Розвитку», що полягає у закупівлі 100 одиниць сучасної популярної мотиваційної бізнес літератури, а також
забезпечення доступу до неї. мешканцями селища. Ключовими критеріями формування списку літератури були
рейтинг видань та їх актуальність. Завдяки цьому вдалося сформувати перелік літератури, що не лише слугуватиме
мотиваційними посібниками з ведення бізнесу, а й викличе інтерес мешканців завдяки популярності видань. Цей
проект повністю відповідає пріоритетам та цілям, розвитку, селища, оскільки покращує, якість життя мешканців,
шляхом покращення доступу, до самоосвіти, та підвищує економічний потенціал, селища, шляхом стимулювання
розвитку, малого й середнього бізнесу.
Згідно з дослідженням в рамках програми розвитку Організації Об'єднаних Націй опублікованому у 2012 році, кожна
одиниця грошей вкладена в освіту повертається у десятикратному розмірі у вигляді економічного зростання. Зважаючи
на цей факт, очікується, що реалізація даного проекту в трирічній перспективі дозволить збільшити доходи бюджету
селища на 30-40 тис.грн. у вигляді податкових надходжень від новостворених підприємств. Окрім цього, очікується
зростання якості життя мешканців за рахунок збільшення доступності окремих товарів та послуг, що надаватимуться
новими бізнесами.
Орієнтовна вартість проекту:
16,856 грн.
Голосування за подані проекти відбувається у двох категоріях:
І. Проекти до 50 тис. грн (бюджет 300 тис. грн);
ІІ. Проекти від 50 тис. грн до 100 тис. грн (бюджет 200 тис. грн).
Консультацію щодо голосування можна отримати
за адресою: вул. Свято-Покровська, 220,
тел.: (04597) 3-20-08
а також на сайті Гостомельської селищної ради:
gostomel-rada.gov.ua

Голосувати має право кожен громадянин України,
віком від 16 років та який проживає, працює або
навчається на території селища Гостомель.

Проект впроваджено за підтримки:

ГРОМАДСЬКИЙ
БЮДЖЕТ

2018-2022

ГОСТОМЕЛЯ
10-18 ВЕРЕСНЯ
ПРОЕКТ № 12

відбудеться етап
голосування

Візьми участь
у розвитку Гостомеля!

ЧИСТА ВУЛИЦЯ

КАТЕГОРІЯ: І

Проблема забруднення навколишнього середовища – проблема глобальна.
Вона є надзвичайно болючою і для України, і для Гостомеля зокрема. У школах
розпочався системний процес навчання дітей екологічному поводженню з
відходами. Ми, дорослі, повинні підкріпити знання дітей практичними навичками. Організувавши належним чином
збір і вивіз сміття в найбільш видному місці селища, ми не тільки зробимо нашу вулицю чистою, а й покажемо приклад
і підростаючому поколінню Гостомеля, і мільйонам людей, які проїжджають повз наші будинки.
Жителі вулиці Свято-Покровська від 2 до 24 будинків прагнуть жити в чистоті, тому при наявності баків для сміття, збір
та вивіз різних відходів буде більш цивілізований. Крім того дорослі та діти, які є майже в кожному дворі, зможуть
вчитися правильно розподіляти сміття. Це може бути гарним прикладом для інших жителів селища.
Зробити чистою ділянку вулиці Свято-Покровська у Гостомелі, якою проходить міжнародна траса Київ-Ковель (так
звана Варшавська траса) і виховувати серед населення європейську культуру у питанні поводження з побутовими
відходами – є мета цього проекту
Вивіз сміття з приватного сектору у Гостомелі здійснюється раз на тиждень. Щочетверга мешканці вулиці СвятоПокровська ( початок) виставляють сміття в пакетах біля проїжджої частини вулиці перед своїми будинками, оскільки
поблизу спеціально відведеного місця для цієї мети немає. Виставлене сміття часто розтягується бродячими собаками.
Цілі пакети забирають працівники УЖКГ, а розкиданий собаками непотріб так і лишається обабіч дороги. Описана
картина щочетверга стає ганебною візитівкою Гостомеля в очах десятків тисяч людей, які проїжджають популярною
міжнародною трасою.
Саме тому є нагальна потреба облаштування спеціального місця зі
сміттєвими баками, щоб мешканці будинків могли викидати
побутові відходи одразу в баки. Беручи до уваги той факт, що
останнім часом в Гостомелі діє програма інформування про
розділення сміття, буде логічним встановлення хоча б 3 баків для
роздільного збору: скла, паперу та пластику, адже харчові відходи
мешканці компостують.
Ми пропонуємо облаштувати місце для збору сміття біля будинку 24
по вул. Свято-Покровська. Там є невелика вільна зона між будинком
та мостом, тому було б зручно поставити її там.
Орієнтовна вартість проекту:
49,996 грн.

!

Голосування за подані проекти відбувається у двох категоріях:
І. Проекти до 50 тис. грн (бюджет 300 тис. грн);
ІІ. Проекти від 50 тис. грн до 100 тис. грн (бюджет 200 тис. грн).
Консультацію щодо голосування можна отримати
за адресою: вул. Свято-Покровська, 220,
тел.: (04597) 3-20-08
а також на сайті Гостомельської селищної ради:
gostomel-rada.gov.ua

Голосувати має право кожен громадянин України,
віком від 16 років та який проживає, працює або
навчається на території селища Гостомель.

Проект впроваджено за підтримки:

ГРОМАДСЬКИЙ
БЮДЖЕТ

2018-2022

ГОСТОМЕЛЯ
10-18 ВЕРЕСНЯ
ПРОЕКТ № 13
КАТЕГОРІЯ: І

відбудеться етап
голосування

Візьми участь
у розвитку Гостомеля!

СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК
У 2017 році в Гостомелі активно почалися роботи з
благоустрою ділянки під «Парк сім'ї» вздовж вулиці
Свято-Покровська. Були проведені роботи з озеленення
території, зробили гарні доріжки, вздовж яких діти та
підлітки їздять на велосипедах, скейтах, роликах, матусі
прогулюються з дітьми на візочках. Проте не вистачає
місця для активного відпочинку та фізичного розвитку
дітей та підлітків.
Зважаючи на те, що в Гостомелі постійно проводять
спортивні заходи, велопробіги, можна зробити висновки,
що влада піклується про маленьких жителів. І добре
відомо, що діти – наше майбутнє. В кожній родині чи то
батьки, чи то старше покоління прагнуть розвивати дітей.
Тому було б доречним облаштування спортивного
майданчика в «Парку сім'ї».
Наразі в «Парку сім'ї» є невелика вільна територія, яку
не заклали плиткою і не засадили кущами та деревами
повністю. Саме ділянку навпроти буд. 28 по вул. СвятоПокровська можна було б використати під спортивний
майданчик. Тому не варто зволікати. Треба зробити
дозвілля наших дітей цікавим та активним.
Мета проекту: створити місце для фізичного розвитку
та активного дозвілля дітей старшого віку та підлітків, які
проживають на вулицях Чкалова, Свято-Покровська від 2
до 38, ЖК «Чеський двір» в селищі Гостомель.
Орієнтовна вартість проекту:
49,996 грн.

Голосування за подані проекти відбувається у двох категоріях:
І. Проекти до 50 тис. грн (бюджет 300 тис. грн);
ІІ. Проекти від 50 тис. грн до 100 тис. грн (бюджет 200 тис. грн).
Консультацію щодо голосування можна отримати
за адресою: вул. Свято-Покровська, 220,
тел.: (04597) 3-20-08
а також на сайті Гостомельської селищної ради:
gostomel-rada.gov.ua

Голосувати має право кожен громадянин України,
віком від 16 років та який проживає, працює або
навчається на території селища Гостомель.

Проект впроваджено за підтримки:

ГРОМАДСЬКИЙ
БЮДЖЕТ

2018-2022

ГОСТОМЕЛЯ
10-18 ВЕРЕСНЯ

Візьми участь
у розвитку Гостомеля!

відбудеться етап
голосування

ПРОЕКТ № 14

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК

КАТЕГОРІЯ: І

У ПАРКУ СІМ'Ї

У 2017 році в Гостомелі вздовж вулиці Свято-Покровська почалася
робота з благоустрою ділянки під «Парк сім'ї». Висадили дерева та кущі,
зробили гарні доріжки, вздовж яких діти можуть покататися на
велосипедах, скейтах, роликах, матусі можуть прогулятися з дітьми на
візочках. Але там не передбачено ані дитячого ігрового, ані спортивного
майданчика. Майже в кожному дворі вздовж вулиці Свято-Покровська є
діти, крім того з'явилися новобудови ЖК «Чеський двір», де теж проживає
чимало дітей та підлітків. У час розвитку цифрових технологій діти багато
часу проводять з гаджетами, мало рухаються і не спілкуються з друзями
наживо. Ми маємо зберегти фізичне і психологічне здоров'я наших дітей.
Крім того батьки з усього мікрорайону гуляють у «Парку сім'ї», тому
доречно було б розташування тут невеликого дитячого майданчика.
Наразі в «Парку сім'ї» є невелика територія, яку можна було б
використати під дитячий майданчик.
Мета проекту створити місце для ігрового дозвілля дітей, які
проживають на початку найдовшої вулиці селища - вул. Свято-Покровська
від 2 до 38 номерів, вулиці Чкалова та ЖК «Чеський двір» та сприяти
фізичному розвитку юних гостомельчан, пропагувати здоровий спосіб
життя та активний спосіб відпочинку.
Дитячий майданчик у парку сім'ї дозволить організувати цікаве і
безпечне дозвілля дітей.
Щасливі діти, які матимуть облаштовану зону для ігор та відпочинку,
зроблять життя молодих сімей у Гостомелі комфортнішим.
Орієнтовна вартість проекту:
49,000 грн.
Голосування за подані проекти відбувається у двох категоріях:
І. Проекти до 50 тис. грн (бюджет 300 тис. грн);
ІІ. Проекти від 50 тис. грн до 100 тис. грн (бюджет 200 тис. грн).
Консультацію щодо голосування можна отримати
за адресою: вул. Свято-Покровська, 220,
тел.: (04597) 3-20-08
а також на сайті Гостомельської селищної ради:
gostomel-rada.gov.ua

Голосувати має право кожен громадянин України,
віком від 16 років та який проживає, працює або
навчається на території селища Гостомель.

Проект впроваджено за підтримки:

ГРОМАДСЬКИЙ
БЮДЖЕТ

2018-2022

ГОСТОМЕЛЯ
10-18 ВЕРЕСНЯ
ПРОЕКТ № 15
КАТЕГОРІЯ: ІІ

відбудеться етап
голосування

Візьми участь
у розвитку Гостомеля!

ОСВІТЛЕННЯ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ
У селищі Гостомель у темний час доби пішоходів не видно, навіть на
пішохідних переходах та призначених для цього місцях. Це призводить до

небезпечних та аварійних ситуацій.
Важливозробити освітлені пішохідні переходи, з LED-лампами або з лампами з датчиками руху, які повністю
освітлюють весь перехід.
Проект розраховано на мешканців та гостей селища Гостомель.
Орієнтовна вартість проекту:
100,000 грн.

Голосування за подані проекти відбувається у двох категоріях:
І. Проекти до 50 тис. грн (бюджет 300 тис. грн);
ІІ. Проекти від 50 тис. грн до 100 тис. грн (бюджет 200 тис. грн).
Консультацію щодо голосування можна отримати
за адресою: вул. Свято-Покровська, 220,
тел.: (04597) 3-20-08
а також на сайті Гостомельської селищної ради:
gostomel-rada.gov.ua

Голосувати має право кожен громадянин України,
віком від 16 років та який проживає, працює або
навчається на території селища Гостомель.

Проект впроваджено за підтримки:

ГРОМАДСЬКИЙ
БЮДЖЕТ

2018-2022

ГОСТОМЕЛЯ
10-18 ВЕРЕСНЯ

відбудеться етап
голосування

ПРОЕКТ № 16

ФОТО ЗОНА

КАТЕГОРІЯ: ІІ

«ЗАКОХАНЕ СЕРЦЕ»

Візьми участь
у розвитку Гостомеля!

Створення умов та можливості для самореалізації гостей та жителів селища у сфері дозвілля, а саме розширення
варіантів вибору місць для фотосесії. Зробить привабливішим реєстрацію одруження та привабить більше молодят
одружуватись саме до Гостомеля.
Благоустрій та привабливість селища, а саме однієї з основних площ селища. Збільшення кількості молодят
одружуватись в селищі Гостомель та культурних зон для відвідування гостями селища.
Місце розташування: вул. Свято-Покровська, 125, біля приміщення Гостомельської селищної ради, де розташовано
зал для реєстрації актів цивільного стану.
Орієнтовна вартість проекту:
55,000 грн.

Голосування за подані проекти відбувається у двох категоріях:
І. Проекти до 50 тис. грн (бюджет 300 тис. грн);
ІІ. Проекти від 50 тис. грн до 100 тис. грн (бюджет 200 тис. грн).
Консультацію щодо голосування можна отримати
за адресою: вул. Свято-Покровська, 220,
тел.: (04597) 3-20-08
а також на сайті Гостомельської селищної ради:
gostomel-rada.gov.ua

Голосувати має право кожен громадянин України,
віком від 16 років та який проживає, працює або
навчається на території селища Гостомель.

Проект впроваджено за підтримки:

ГРОМАДСЬКИЙ
БЮДЖЕТ

2018-2022

ГОСТОМЕЛЯ
10-18 ВЕРЕСНЯ

відбудеться етап
голосування

ПРОЕКТ № 17

АЛЬТАНКА НАД

КАТЕГОРІЯ: ІІ

СВЯТОЮ ПОКРОВОЮ

Візьми участь
у розвитку Гостомеля!

З метою збереження статуї Святої
Покрови, що розташована на площі Святої
Покрови у селищі Гостомель навпроти
церкви, на довгі роки для прийдешніх
поколінь. Зберегти статую від руйнування
та зберегти її окрасою селища
пропонується встановити над нею
накриття у вигляді альтанки з хрестом
зверху. Це ще більш прикрасить одну з
головних площ селища, де проводяться
заходи до важливих релігійних та
державних свят.
Місце розташування: площа Святої
Покрови.
Орієнтовна вартість проекту:
100,000 грн.

Голосування за подані проекти відбувається у двох категоріях:
І. Проекти до 50 тис. грн (бюджет 300 тис. грн);
ІІ. Проекти від 50 тис. грн до 100 тис. грн (бюджет 200 тис. грн).
Консультацію щодо голосування можна отримати
за адресою: вул. Свято-Покровська, 220,
тел.: (04597) 3-20-08
а також на сайті Гостомельської селищної ради:
gostomel-rada.gov.ua

Голосувати має право кожен громадянин України,
віком від 16 років та який проживає, працює або
навчається на території селища Гостомель.

Проект впроваджено за підтримки:

ГРОМАДСЬКИЙ
БЮДЖЕТ

2018-2022

ГОСТОМЕЛЯ
10-18 ВЕРЕСНЯ

відбудеться етап
голосування

Візьми участь
у розвитку Гостомеля!

ПРОЕКТ № 18

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОГО ІСТОРИКО-

КАТЕГОРІЯ: ІІ

КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСУ

У процесі становлення громадянського суспільства в Україні важливу роль відіграють соціокультурні, духовні цінності, які
є потужним засобом консолідації суспільства, відновлення історичної пам'яті, зміцнення міжнаціонального миру та злагоди.
Сьогодні шкільна освіта перебуває на важливому етапі переходу до більш якісного стану і вимагає модернізації процесу
надання знань, формування вмінь і навичок з різних напрямів навчально-виховної та позашкільної освіти. Ці завдання
можна реалізувати через роботу шкільного історико-краєзнавчого музейного комплексу, який надасть поштовх для
розвитку туристичного напрямку діяльності, дослідження історії рідного краю, духовно-культурних надбань та традицій
населення селища та Приірпіння, сучасного соціально-економічного розвитку регіону, формування національної свідомості
молоді, відродження духовності населення, збереження самобутніх ремесел.
Мета та завдання проекту:
- Збільшення кількості учнів в освітньому закладі потребує додаткових приміщень для навчально-виховного процесу.
Попередні приміщення, які відведені під музейний комплекс будуть використані у майбутньому як навчальні кабінети та
класні кімнати, що унеможливить навчання учнів у дві зміни, тому необхідне переобладнання нового приміщення для
історико-краєзнавчого комплексу, так як музей школи є єдиним осередком збереження історії та культурної спадщини
розвитку школи та селища.
- Упорядкування туристичних маршрутів та реклами туристичних можливостей регіону з метою відновлення курортнооздоровчого господарства.
- Організація та проведення тренінгів на базі історико-краєзнавчого комплексу;
- Проведення зустрічей зі старожилами селища з метою
поповнення матеріалів фонду музею та створення відеоматеріалів,
які будуть демонструватися в музеї.
- Підвищення якості та ефективності науково-дослідницької,
профорієнтаційної, позакласної роботи.
- Вивчення творчої спадщини письменників, композиторів,
істориків, фольклористів нашого краю.
Проект передбачає придбання обладнання для оснащення
музейного комплексу: тумби-вітрини, стелажі, мультимедійний
проектор, папки, стенди, підставки під диски, диски та інше.
Орієнтовна вартість проекту:
94,550 грн.

Голосування за подані проекти відбувається у двох категоріях:
І. Проекти до 50 тис. грн (бюджет 300 тис. грн);
ІІ. Проекти від 50 тис. грн до 100 тис. грн (бюджет 200 тис. грн).
Консультацію щодо голосування можна отримати
за адресою: вул. Свято-Покровська, 220,
тел.: (04597) 3-20-08
а також на сайті Гостомельської селищної ради:
gostomel-rada.gov.ua

Голосувати має право кожен громадянин України,
віком від 16 років та який проживає, працює або
навчається на території селища Гостомель.

Проект впроваджено за підтримки:

ГРОМАДСЬКИЙ
БЮДЖЕТ

2018-2022

ГОСТОМЕЛЯ
10-18 ВЕРЕСНЯ

Візьми участь
у розвитку Гостомеля!

відбудеться етап
голосування

ПРОЕКТ № 19

ГРОМАДСЬКИЙ ПРОСТІР

КАТЕГОРІЯ: ІІ

«ПРОСТІР ВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ»

Створення нового креативного
громадського середовища в селищі
Гостомель для проведення різних
сучасних заходів, зустрічей, навчань та
проектів. Важливим та потрібним є місце
розташування об’єкту адже поруч часто
проходять заходи культурного напрямку
для дітей та юнацтва. Також, поруч є
скупчення та збільшення
багатоповерхової забудови, де також є
жителі, що вже проживають та
заселяться і матимуть поруч приємне
місце для відпочинку.
Громадський простір – це частина
селища, площа, зелений газон, де
приємно проводити час з близькими та
друзями. Можливо передбачити
наявність безкоштовного Wi-Fi.
Проект передбачає встановлення на
території біля Культурно-оздоровчого
комплексу селища (зелена зона),
вул.Свято-Покровська, 81-б,
нестандартних за формою лавок,
подіумів, заміну зовнішнього освітлення,
висадка дерев, благоустрій території.
Орієнтовна вартість проекту:
100,000 грн.
Голосування за подані проекти відбувається у двох категоріях:
І. Проекти до 50 тис. грн (бюджет 300 тис. грн);
ІІ. Проекти від 50 тис. грн до 100 тис. грн (бюджет 200 тис. грн).
Консультацію щодо голосування можна отримати
за адресою: вул. Свято-Покровська, 220,
тел.: (04597) 3-20-08
а також на сайті Гостомельської селищної ради:
gostomel-rada.gov.ua

Голосувати має право кожен громадянин України,
віком від 16 років та який проживає, працює або
навчається на території селища Гостомель.

Проект впроваджено за підтримки:

ГРОМАДСЬКИЙ
БЮДЖЕТ

2018-2022

ГОСТОМЕЛЯ
10-18 ВЕРЕСНЯ
ПРОЕКТ № 20

відбудеться етап
голосування

Візьми участь
у розвитку Гостомеля!

АЛЕЯ ЗАКОХАНИХ

Основною метою проекту є презентація Гостомеля, як селища щасливих та
закоханих людей. Зробити головну вулицю та селище в цілому більш
привабливим для жителів та гостей селища, так як схожої ідеї на сьогоднішній
день не реалізовано у сусідніх населених пунктах. Реалізація проекту привабить молодят проводити виїзні церемонії
одруження, фотосесій та романтичних зустрічей, що збільшить відвідуваність селища та ознайомлення з ним.
Проект передбачає благоустрій території та придбання елементів: лавок, статуеток, альтанок, містка, арки.
Місце реалізації проекту: вул.Свято-Покровська (парк «Закоханих», від алеї Чорнобильцям до «Укрпошта»).
Орієнтовна вартість проекту:
99,000 грн.

КАТЕГОРІЯ: ІІ

Голосування за подані проекти відбувається у двох категоріях:
І. Проекти до 50 тис. грн (бюджет 300 тис. грн);
ІІ. Проекти від 50 тис. грн до 100 тис. грн (бюджет 200 тис. грн).
Консультацію щодо голосування можна отримати
за адресою: вул. Свято-Покровська, 220,
тел.: (04597) 3-20-08
а також на сайті Гостомельської селищної ради:
gostomel-rada.gov.ua

Голосувати має право кожен громадянин України,
віком від 16 років та який проживає, працює або
навчається на території селища Гостомель.

Проект впроваджено за підтримки:

ГРОМАДСЬКИЙ
БЮДЖЕТ

2018-2022

ГОСТОМЕЛЯ
10-18 ВЕРЕСНЯ

відбудеться етап
голосування

ПРОЕКТ № 21

СКВЕР

КАТЕГОРІЯ: ІІ

ГОЙДАЛОК

Візьми участь
у розвитку Гостомеля!

По головній вулиці селища Свято-Покровській на
даний час створено ряд парків, скверів та алей. На
одному з них на ділянці від площі Рекунова
дооблаштувати сквер гойдалок, створивши сучасні зони
відпочинку незвичайного формату з додатковим
оздобленням та освітленням. Зробивши оригінальну зону
відпочинку на гойдалках.
Основна мета проекту: щоб Гостомель мав цікаві зони
для людей, щоб місця для відпочинку були цікавими та
унікальними.
Орієнтовна вартість проекту:
100,000 грн.

Голосування за подані проекти відбувається у двох категоріях:
І. Проекти до 50 тис. грн (бюджет 300 тис. грн);
ІІ. Проекти від 50 тис. грн до 100 тис. грн (бюджет 200 тис. грн).
Консультацію щодо голосування можна отримати
за адресою: вул. Свято-Покровська, 220,
тел.: (04597) 3-20-08
а також на сайті Гостомельської селищної ради:
gostomel-rada.gov.ua

Голосувати має право кожен громадянин України,
віком від 16 років та який проживає, працює або
навчається на території селища Гостомель.

Проект впроваджено за підтримки:

ГРОМАДСЬКИЙ
БЮДЖЕТ

2018-2022

ГОСТОМЕЛЯ
10-18 ВЕРЕСНЯ
ПРОЕКТ № 22

відбудеться етап
голосування

Візьми участь
у розвитку Гостомеля!

ШКІЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ «MAKER SPACE»

Шкільна лабораторія «Maker
Space» сьогодні - це, перш за все,
робочий простір для розвитку
творчих технічних здібностей молодших школярів та учнівської молоді.
Мета проекту - дослідження, розробка та інтеграція робототехніки у всі
сфери діяльності людини; активне залучення до роботи в лабораторії
молодших школярів, учнівської молоді, пропагуючи тим самим технічну
освіту взагалі, IT технології і робототехніку зокрема.
Сучасні технології інтенсивно впроваджуються в усі сфери життя
людини, особливо це стосується робототехнічних систем. Таке
впровадження потребує великої кількості кваліфікованих спеціалістів. Як
наслідок, сучасна освіта має швидко адаптуватися до потреб суспільства і надавати учням такі знання, які у
майбутньому дозволили б їм стати конкурентоспроможними фахівцями. Враховуючи спеціалізацію, перед школою
постає питання розвитку пошуково-конструкторської та винахідницької діяльності у дітей, що сприяє формуванню
цінних навичок творчої праці, умінню вести спостереження, розвивати мислення та естетичні смаки майбутнього
робітника, інженера, техніка, наукового працівника.
Створення шкільної лабораторії робототехніки для
розвитку творчих здібностей дітей та молоді різних вікових
категорій шляхом наповнення сучасним змістом уроків
трудового навчання та технологій, гуртків «Радіотехніка»,
«Робототехніка», «Радіотехніка та електроніка», «Юний
хімік» та інших.
Але для реалізації цих напрямків необхідне відповідне
матеріально-технічне забезпечення. Даний проект є
складовою створення в навчальному закладі комплексу
сучасного освітнього простору з ІТ-технологій і передбачає
придбання необхідного обладнання: Набори для
конструювання і програмування, програмовані роботи,
конструктори та інше.
Орієнтовна вартість проекту:
99,000 грн.

КАТЕГОРІЯ: ІІ

Голосування за подані проекти відбувається у двох категоріях:
І. Проекти до 50 тис. грн (бюджет 300 тис. грн);
ІІ. Проекти від 50 тис. грн до 100 тис. грн (бюджет 200 тис. грн).
Консультацію щодо голосування можна отримати
за адресою: вул. Свято-Покровська, 220,
тел.: (04597) 3-20-08
а також на сайті Гостомельської селищної ради:
gostomel-rada.gov.ua

Голосувати має право кожен громадянин України,
віком від 16 років та який проживає, працює або
навчається на території селища Гостомель.

Проект впроваджено за підтримки:

ГРОМАДСЬКИЙ
БЮДЖЕТ

2018-2022

ГОСТОМЕЛЯ
10-18 ВЕРЕСНЯ

відбудеться етап
голосування

ПРОЕКТ № 23

АВТОБУСНА ЗУПИНКА

КАТЕГОРІЯ: ІІ

«ПАРАСОЛЬКА»

Візьми участь
у розвитку Гостомеля!

Створення умов та можливості
комфортного очікування міського транспорту
для жителів та гостей селища, а також
мешканців сусідніх населених пунктів. З
метою покращення благоустрою та
облаштування існуючої зупинки встановленої
в даному місці на більш сучасну та естетично
привабливу.
Місце розташування: по вул. СвятоПокровська на зупинці «За вимогою»
праворуч у напрямку Гостомеля.
Орієнтовна вартість проекту:
100,000 грн.

Голосування за подані проекти відбувається у двох категоріях:
І. Проекти до 50 тис. грн (бюджет 300 тис. грн);
ІІ. Проекти від 50 тис. грн до 100 тис. грн (бюджет 200 тис. грн).
Консультацію щодо голосування можна отримати
за адресою: вул. Свято-Покровська, 220,
тел.: (04597) 3-20-08
а також на сайті Гостомельської селищної ради:
gostomel-rada.gov.ua

Голосувати має право кожен громадянин України,
віком від 16 років та який проживає, працює або
навчається на території селища Гостомель.

Проект впроваджено за підтримки:

ГРОМАДСЬКИЙ
БЮДЖЕТ

2018-2022

ГОСТОМЕЛЯ
10-18 ВЕРЕСНЯ

відбудеться етап
голосування

Візьми участь
у розвитку Гостомеля!

ПРОЕКТ № 24

ОБЛАШТУВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО ІГРОВОГО

КАТЕГОРІЯ: ІІ

МАЙДАНЧИКА ДЛЯ ДІТЕЙ ПО ВУЛ.ЮВІЛЕЙНА

З ростом селища, зростає і кількість його
маленьких мешканців. Діти – майбутнє
Гостомеля, тому про їх здоров'я потрібно
подбати вже сьогодні. Елементи дитячого
майданчика, яка знаходиться у кінці
вул.Ювілейна, встановлені понад 10 років тому.
Деякі з них прийшли в непридатність і не
відповідають нормам безпеки. Жителі
найближчих вулиць неодноразово були
свідками отримання травм дітьми та підлітками
на цьому майданчику. Батьки дітей до 2-х років
намагаються уникати відвідування цього місця,
так як це небезпечно.
Пропонується демонтувати наявний та
встановити сучасний, безпечний і гарний
майданчик.
Новий дитячий майданчик буде не тільки
приносити радість дітям та їх батькам, але і
стане прикрасою вулиці. Встановлення яскравих
ігрових елементів приверне увагу дітей та
зацікавить їх вийти зі своїх будинків на свіже
повітря, відірватись від комп'ютерів.
Майданчик буде включати в себе
обладнання для дітей різної вікової категорії та
буде розділений за віковими зонами, що також
сприятиме безпеці ігор.
Орієнтовна вартість проекту:
96,220 грн.
Голосування за подані проекти відбувається у двох категоріях:
І. Проекти до 50 тис. грн (бюджет 300 тис. грн);
ІІ. Проекти від 50 тис. грн до 100 тис. грн (бюджет 200 тис. грн).
Консультацію щодо голосування можна отримати
за адресою: вул. Свято-Покровська, 220,
тел.: (04597) 3-20-08
а також на сайті Гостомельської селищної ради:
gostomel-rada.gov.ua

Голосувати має право кожен громадянин України,
віком від 16 років та який проживає, працює або
навчається на території селища Гостомель.

Проект впроваджено за підтримки:

ГРОМАДСЬКИЙ
БЮДЖЕТ

2018-2022

ГОСТОМЕЛЯ
10-18 ВЕРЕСНЯ

відбудеться етап
голосування

Візьми участь
у розвитку Гостомеля!

ПРОЕКТ № 25

ГОСТОМЕЛЬ –

КАТЕГОРІЯ: ІІ

МІСТО ЕКОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ

Річна програма з планування та реалізації заходів контролю за екологічним станом селища Гостомель, замовлення
лабораторних досліджень, у тому числі експертиз повітря та води, а також підготовка звітів для інформування
населення про еклологічний стан з передачею результатів обстеження державним органам для прийняття ними
обґрунтованих управлінських рішень.
Мета проекту: Дослідити екологічний стан повітря у різних мікрорайонах Гостомеля (район Склозаводу «Ветропак»,
район озера з місцевим пляжем, район «Коминвент») та стан питної води у цих районах селища. При виявленні перевищення
показників шкідливих речовин сприяти прийняттю управлінських рішень для покращення екологічної ситуації.
Розв’язання проблеми і його обґрунтування: участь громади у незалежній оцінці екологічного стану міста буде
забезпечувати прозорість у його оцінці та надання обгрунтованих пропозицій для покращення екологічної ситуації у
селищі Гостомель. Результати незалежних експертиз мають бути підставою для підготовки пропозиції з їх усунення
(вирішення).
Проект передбачає:
- організацію та замовлення незалежних експертиз й лабораторних досліджень у зазначених мікрорайонах;
- просвітницька робота з мешканцями селища щодо створення здорового екологічного навколишнього середовища;
- організація взаємодії громади з місцевою владою з метою напрацювання управлінських рішень щодо виявлених
проблем;
- організація інформування населення смт Гостомель через Інтернет, соціальні мережі, ЗМІ.
Орієнтовна вартість проекту:
100,000 грн.

Голосування за подані проекти відбувається у двох категоріях:
І. Проекти до 50 тис. грн (бюджет 300 тис. грн);
ІІ. Проекти від 50 тис. грн до 100 тис. грн (бюджет 200 тис. грн).
Консультацію щодо голосування можна отримати
за адресою: вул. Свято-Покровська, 220,
тел.: (04597) 3-20-08
а також на сайті Гостомельської селищної ради:
gostomel-rada.gov.ua

Голосувати має право кожен громадянин України,
віком від 16 років та який проживає, працює або
навчається на території селища Гостомель.

Проект впроваджено за підтримки:

ГРОМАДСЬКИЙ
БЮДЖЕТ

2018-2022

ГОСТОМЕЛЯ
10-18 ВЕРЕСНЯ

відбудеться етап
голосування

ПРОЕКТ № 26

МАЙДАНЧИК

КАТЕГОРІЯ: ІІ

ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ

Візьми участь
у розвитку Гостомеля!

У мікрорайоні поблизу АТП селища
Гостомель взагалі відсутній дитячий
ігровий майданчик для дітей. Діти
гуляють на дорозі чи по дворам, не
спілкуючись на подвір’ї. Є нагальна
потреба у встановленні дитячого
майданчика. Адже хотілося б мати змогу
вивести дітей погуляти на сучасний і
облаштований належним чином
майданчик.
Проект передбачає придбання
обладнання, ігрових елементів та
благоустрій.
Місце розташування: вул. Центральна
(біля будинків №31-33).
Орієнтовна вартість проекту:
100,000 грн.

Голосування за подані проекти відбувається у двох категоріях:
І. Проекти до 50 тис. грн (бюджет 300 тис. грн);
ІІ. Проекти від 50 тис. грн до 100 тис. грн (бюджет 200 тис. грн).
Консультацію щодо голосування можна отримати
за адресою: вул. Свято-Покровська, 220,
тел.: (04597) 3-20-08
а також на сайті Гостомельської селищної ради:
gostomel-rada.gov.ua

Голосувати має право кожен громадянин України,
віком від 16 років та який проживає, працює або
навчається на території селища Гостомель.

Проект впроваджено за підтримки:

!
Сьогодні Гостомель стоїть на шляху до створення власної територіальної громади, що
передує позитивним змінам у житті селища. Тож впровадження Громадського бюджету, в свою
чергу, є важливим інструментом, який надасть можливість громаді самостійно визначати
напрямки розподілу коштів місцевого бюджету на розвиток селища.
З початку березня 2018 року мешканцями Гостомеля було подано 14 проектів до І категорії
(до 50 тис.грн) та 12 проектів до ІІ категорії (від 50 до 100 тис.грн). Наступним важливим етапом
є процедура голосування, яка відбуватиметься з 10 по 18 вересня поточного року, де кожен з
нас матиме змогу проголосувати за проекти, які вважає найбільш пріоритетними.
Не будь байдужим – візми участь у розвитку Гостомеля!

на 2018-2022 рр.

Візьми участь у розвитку Гостомеля!

