КОНКУРС МІКРОПРОЕКТІВ
місцевого розвитку
у Пустомитівському районі на 2017‐2020
роки

Пустомитівська районна рада, Пустомитівська РДА,
ПРАМГ ”Громади Пустомитівщини”
Програма проведення районного конкурсу мікропроектів місцевого
розвитку у Пустомитівському районі на 2017‐2020 роки зорієнтована на
вирішення проблем соціально‐економічного розвитку громад шляхом
підвищення ефективності використання місцевих ресурсів.
Умови проведення конкурсу мікпроектів :
 Прийняття документів на участь у конкурсі відбуватиметься в
районній раді з 18.04.2017 до 18.05.2017 в електронній формі на адресу
prrmicroproekt@gmail.com
 Участь у Конкурсі можуть брати органи самоорганізації населення,
громадські організації, благодійні фонди, ініціативні групи, міська, селищна,
сільські ради, а також ради об’єднаних територіальних громад (ОТГ).

 Обов’язковою умовою отримання коштів субвенції районного бюджету
є залучення до загального бюджету мікропроекту коштів місцевих бюджетів
та коштів з інших джерел, не заборонених законодавством.
 Співфінансування мікропроектів відбуватиметься 50% на 50%, але не
більше 50 тис. грн. з районного бюджету.

Порядок подання грантових заявок
 Необхідно заповнити аплікаційну форму грантової заявки в чіткий та
ясний спосіб, відповідно до вимог, які вказані у Програмі проведення
районного конкурсу мікропроектів
 Аплікацінйа форма, необхідні додатки, супровідні документи та
програма проведення конкурсу мікропроектів розміщена на сайті
http://pustomyty‐rada.gov.ua/

Зверніть увагу:
За додатковою інформацію, які можуть виникнути щодо оформлення
грантових заявок, Ви можете звернутися у відділ соціально‐економічного
розвитку району (написання проектів) за адресою м.Пустомити, вул.
Грушевського, 35 тел. (03230) 4‐12‐56, 299‐92‐09
або за номерами тел.:


067 972 88 50 ‐ Кравець Михайло Михайлович

•

096 740 21 17 ‐ Фрис Володимир Ярославович

•

067 261 00 64 ‐ Івахів Мар’яна Андріївна

Реєстраційна картка мікропроекту
**Обов'язковою умовою при подачі реєстраційної картки є
долучення до неї скан-копії зведеного або локального
кошторису мікро проекту

до Програми

Реєстраційна картка мікропроекту
Назва проекту (згідно з ПКД)

Назва пріоритету

Назва заявника

Інші пріоритети

Старосільська сільська рада

Тип заявника

Орган місцевого самоврядування
Адреса об'єкта, що подається на конкурс
Район

Місто/село

Вулиця

Пустомитівський

с. Старе Село

1-го Травня

ПІБ керівника проекту

Номер
20

Місце праці

Адреса для листування

Старосільська
Сільська рада

81154
Львівська
обл,
Пустомитівський
р-н,
с.
Старе Село. вул. 1-го Травня
20

Сухарина А.Т
Номер телефону керівника проекту

+380 98 498 4454, +38067 90 88 017

E-mail
проекту

керівника ПІБ Керівника організації

190966@ukr.net

Сухарина А.Т

Короткий опис мікропроекту (мета, завдання, бюджет)
Мета

Підвищити ефективність подачі матеріалу на заняттях, удосконалити навички
вільного користування новітніми технологіями, навчити молодь оперативно
приймати рішення, виховати сучасного та компетентного потенційного спеціаліста
шляхом пвикористання мультимедійних новітніх технологій.

Завдання

1.
2.
3.
4.

Підняти рівень подачі матеріалу на заняттях
Покращити якість освітніх послуг в тому числі
Максимально комп’ютеризувати інформацію
Зекономити час та кошти на паперовому носієві

Бюджет
Загальний бюджет

Районний

Базовий

ОТГ

Небюджетний внесок конкурсанта
Кошти громади

Спонсорські
кошти

Нефінансо-вий
внесок

***Обов'язковою умовою при подачі реєстраційної картки є долучення до неї скан-копії зведеного
або локальног кошторису мікропроекту

Дата ________________

Керівник організації _____________

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Старосільська сільська рада

Проект
"Придбання мультимедійного центру для дітей та молоді
Старосільської сільської Ради”

81154, Львівська область, Пустомитівський район,
с. Старе Село

І. П Р О Е К Т
1. АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ
Назва проекту
"Придбання мультимедійного центру для дітей та молоді Старосільської сільської Ради”
Актуальність проекту
На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства мультимедійні технології є не
просто необхідними, але й вже звичними засобами, зокрема для учнів та педагогів
Старосільської ЗОСШ 1-3ст. А також для вихованців Футбольного клубу “Карпати Старе
Село” та Танцювального колективу “Терра Віва”.
Загалом охоплює понад 300 осіб.
Оволодіння підростаючим поколінням навичками вільного користування засобами
мультимедіа в побуті, починаючи ще з раннього дитинства, стає дедалі необхіднішим.
Спостереження за сучасними дітьми доводять, що учні початкової школи інтуїтивно
розуміють правила користування мультимедійними технологіями з метою реалізації власних
цілей.
Перелік заходів проекту:
Підготовка документації(угода, рахунок, накладна).
Мобілізація коштів на реалізацію проектів з різних джерел.
Визначення постачальника на придбання мультимедійного центру.
Контроль учасників реалізації проекту.
Прийом в експлуатацію обладнання та взяття на баланс Старосільської сільської Ради

Результати проекту
Підвищує ефективності навчального процесу.
Удосконалює навички вільного користування новітніми технологіями .
Навчає оперативно приймати рішення .
Створює сприятливі умови для виявлення і розвитку здібностей учнів
Виховує сучасного, компетентного потенційного спеціаліста
Обсяг коштів та джерела його фінансування
00 000, 00 грн Районний бюджет
0 000, 00 грн Місцевий бюджет
Організації-партнери, співвиконавці проекту
1. Старосільська сільська Рада - балансоутримувач обладнання, кошти на реалізацію проекту
2. Пустомитівська районна рада – кошти на реалізацію проекту
3. Постачальник – придбання мультимедійного центру
5. Батьки, громада села – контроль за виконанням, співфінансування
2. Докладний опис проекту.
2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект
Село Старе Село розташоване на відстані 10 км від міста Львова, населення становить
близько 2800 жителів.
В Старосільській ЗОШ І-ІІІ ступенів навчається 260 учнів з двох сіл(Старе Село та Будьків),
працює 24 педагоги, також є Футбольний клуб “Карпати Старе Село” та Танцювальний

колектив “Терра Віва”, де займається понад 60 дітей різного віку.
Освіта має орієнтуватись на сучасні розвиваючі технології, які формують у учнів уміння
вчитися, оперувати і управляти інформацією, швидко приймати рішення, пристосовуватись до
потреб ринку праці (формувати основні життєві компетенції). Світовий процес переходу до
інформаційного суспільства, а також економічні, політичні і соціальні зміни, що відбуваються
в Україні, зумовлюють необхідність прискорення реформування системи освіти
Мультимедійні технології збагачують процес навчання, дозволяють робити його більш
ефективним.
Сучасному суспільству потрібна компетентна особистість, здатна брати активну участь у
розвитку економіки, науки, культури. Тому сьогодні у шкільній освіті на перший план
виходить завдання створення сприятливих умов для виявлення і розвитку здібностей учнів,
задоволення їхніх інтересів та потреб, розвитку навчально-пізнавальної активності та творчої
самостійності.
Кожний шкільний предмет здатний суттєво вплинути на менталітет людини, яка формує
себе як особистість, на методи вирішення не тільки шкільних завдань, а й навколишнього
середовища. Сучасний випускник школи повинен мати компетенцію використання
інформаційних технологій, тобто технологій, що проектуються сучасною індустрією як в
освіті, так і в повсякденному житті.
Нові інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел
інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають нові можливості для
творчості, знаходження і закріплення будь-яких професійних навичок, дозволяють
реалізовувати принципово нові форми і методи навчання. Нині комп’ютеризація навчального
процесу розглядається як один з найбільш перспективних напрямів підвищення якості освіти.

Цій проблемі приділяється значна увага як на рівні центральних органів управління, так і на
рівні місцевому. Проте масштабна комп’ютеризація навчального процесу у ЗНЗ – складна
проблема, яка потребує тривалої цілеспрямованої роботи й постійної уваги.
Використання комп’ютерних програм, електронних засобів навчального призначення
значно підвищують якість навчання, але при використанні інформаційно-комунікативних
технологій в навчально-виховному процесі в загальноосвітніх навчальних закладах виникли
проблеми, а саме:
● недостатнє матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення навчальних
закладів;
● недостатньо розроблені методики використання сучасних інформаційних технологій
навчання у навчальному процесі під час вивчення усіх навчальних предметів;
● недостатня підготовка педагогічних кадрів до використання в навчальному процесі
засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
● відсутність у вчителів мотивації щодо використання сучасних інформаційних технологій
навчання.
Сучасна мультимедійна дошка може успішно використовуватись в усіх типах навчальних
закладів, конференціях, семінарах, презентаціях. Вона робить навчання в школі цікавішим,
мотивуючи учнів.
Також дає можливість компактно розмістити максимум корисної інформації під час тренувань
наших футбольних команд та танцювальних колективів, значно полегшує роботу тренерам.
Сучасний мультимедійний проектор недарма називають універсальним і надзвичайно
корисним пристроєм. Він може використовуватись в абсолютно різних сферах – від навчання
до розваг.

Проект є продовженням попередніх досягнень у конкурсі проектів, які реалізовувались
2015-2016 р. р в рамках обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку.
Також спільними зусиллями :
2006-2016 роки – Капітальний ремонт дороги, в окремих місцях - викладено бруківкою за
спонсорські кошти. Проведено ряд культурних заходів з залученням партнерів ТМ Лімо,
відреставровано старовинну пам’ятку архітектури - церкву.
В школі здійснено ремонт актового залу. Заміна підлоги в фізичному кабінеті. Капітальний
ремонт в хімічному кабінеті, капітальний ремонт класу української мови, історичного
кабінету. Капітальний ремонт санвузлів. Будівництво спортивного майданчика. Ремонт
комп’ютерного кабінету, облаштування музею історії села. Ремонт кабінету християнської
етики та математичного кабінету. Капітальний ремонт покрівлі . Капітальний ремонт кабінету
географії. Капітальний ремонт (заміна вікон).
Створено умови для організації гуртків та спортивних секцій для розвитку молодці
Даний проект – черговий крок із залученням громади до реалізації важливих проблемних
завдань. Реалізація цього проекту дасть стимул для громади в майбутньому у вирішенні
важливих суспільних проблем.
- категорії населення, на які спрямовані результати проекту, територія охоплення
Запропонований проект спрямований на 260 учнів 1-11 класів Старосільської ЗОСШ
1-3 ст.
Цільову групу визначено за принципом: всі діти віком від 5 років, що відвідують гуртки, всі
учні,що навчаються в школі та підлітки, що відвідують спортивні секції та інші гуртки. Тобто
вікова категорія 5-25 років мешканців двох сіл, які належать до Старосільської сільської Ради
Також в реалізації проекту зацікавлені і батьки, так як це напряму стосується перспективи

розвитку їхніх дітей та виховання як окремої особистості. Загалом - це понад 500 осіб села
Будьків та Старого Села.
- належність проекту до конкретного пріоритету Конкурсу:
Проект "Придбання мультимедійного центру для дітей та молоді Старосільської сільської
Ради” відповідає пріоритету програми: Інші пріоритети
2.2. Мета та завдання проекту.
Мета проекту – підвищити ефективність навчального процесу, удосконалити навички
вільного користування новітніми технологіями, навчити молодь оперативно приймати
рішення,
виховати сучасного та компетентного потенційного спеціаліста шляхом
використання мультимедійних новітніх технологій.
Завдання проекту:
1. Підняти рівень подачі матеріалу на заняттях
2. Покращити якість освітніх послуг в тому числі
3. Максимально комп’ютеризувати інформацію
4. Зекономити час та кошти на паперовому носієві
2.3. Опис заходів
Перелік заходів проекту:
● підготовка документації(угода, рахунок, накладна);
● визначення постачальника на придбання;

● звіт перед громадою
● прийняття на баланс Старосільською сільською Радою
Участь громади й ініціативної групи в заходах проекту
● мобілізація небюджетних коштів на реалізацію проекту
● створення ініціативної групи з реалізації проекту
● підключення громади с. Старе Село та села Будьків для контролю
Розподіл функцій організацій-партнерів
1. Пустомитівська районна рада - співфінансування
2. Місцевий бюджет - співфінансування
3. Постачальник - придбання мультимедійного центру;
4. Ініціативна група та громада - контроль за виконанням, співфінансування
Основним організатором і координатором проекту буде Старосільська сільська рада,
ініціативна група батьків Старосільської ЗОСШ 1-3ст.. До її функції буде входити акумуляція
коштів –інформування населення про хід реалізації проекту, контроль за виконанням.

2.4. Тривалість і план реалізації заходів проекту
Тривалість проекту складатиме 1місяць.
Тривалість
заходу
5 днів квітень
2017
7 днів квітень
2017
5 днів квітень
2017

ЗАХІД
Впорядкування
документації
та
актуалізвація цін
Вибір постачальника
та
доставка
мультимедійного
центру
Інформування
населення
про
виконання проекту

Відповідальні особи
Постачальник, керівник проекту
Постачальник, керівник проекту

керівник проекту

2.5. Очікувані результати проекту
Короткотривалі результати:
- Після придбання мультимедійного центру зросте цікавість та стимул до сприйняття інформації
що позитивно відіб’ється на досягеннях дітей, підлітків та молоді в цілому, полегшить роботу
педагогам та тренерам.

Перспективні наслідки реалізації проекту:
- Досягнення європейського рівня навчальних закладів, шляхом прогресивних методів
навчання з залученням новітніх технологій.
- Раціональне використання робочого місця.
- Створення комфортних подачі інформації для навчання, розвиваючих ігор, презентацій
Показники успішності
Показники успішності
Значення показників станом
Джерела
проекту
інформації про
на початок
на завершення
показники
проекту
проекту

2.6 Сталість та ризики результатів проекту
Ризики: недотримання термінів виконання замовлення постачальника, невчасне фінансування з
бюджету.
а) фінансова сталість:
після закінчення проекту обслуговування мультимедійного центру буде здійснюватись з
місцевого бюджету
б) інституційна сталість:
мультимедійний центр матиме довгий період експлуатації
в) екологічна сталість:
мультимедійний центр не завдає шкоди довкіллю

2.7. Показники ефективності
Вартість мікропроекту на одного отримувача користі
40 000 грн = 500 осіб,
Розрахунок на одну особу 40 000 грн / 500 осіб = 80 грн витрат
Загалом - це незначна сума, але результат буде ефективним
Отже, показник ефективності = 80 грн на 1 особу
Загальний бюджет проекту
тис. грн

№

Стаття
витрат

Розрахунок
статті
витрат

1
2
3
…
Разом

Джерела фінансування
кошти
районного
бюджету

внесок
Конкурсанта

внесок
"Інші
джерела"

Зведена таблиця джерел фінансування проекту
тис. грн

%

Джерела фінансування

Сума

%

Небюджетний внесок Конкурсанта:
фінансовий внесок
нефінансовий внесок
спонсорські кошти
Внесок сільської ради
Кошти районного бюджету
Усього

Підпис керівника проекту _______________ Дата ________________
Підпис керівника організації _____________ Дата ________________
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