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27.11.2017 № 13.01-18/1940 

Керівникам закладів освіти  
 

 Напередодні 3 грудня - Міжнародного дня людей з інвалідністю,  

управління освіти і науки Сумської міської ради просить долучитись до 

голосування працівників освітніх закладів та батьків вихованців, учнів за 

загальноміський проект Громадського бюджету м.Суми на 2018 рік №6 

"Інклюзийний спортивно-ігровий майданчик у парку ім.І.Кожедуба" . 

 В рамках партиципаторного (громадського) проекту м.Суми заступником 

начальника управління освіти і науки Сумської міської ради Назаренко О.В. у 

співавторстві з директором Комунальної установи «Сумський міський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

«Берегиня» Галіченко І.Ф. та за підтримки ГО «Рука допомоги м.Суми», ГО 

дітей-інвалідів та молоді з ДЦП «Наша родина», ГО «Спортивний клуб 

«Фенікс», ГО людей з інвалідністю «Доля», ГО «Сумська обласна організація 

УТОС», ГО «Сумський клуб «Країна друзів» було подано проект громадського 

бюджету "Інклюзийний спортивно-ігровий майданчик у парку ім.І.Кожедуба", 

зареєстрований під №6.  

Встановлення такого майданчику надасть можливість людям з 

інвалідністю займатись фізичними вправами, а дітям з особливими потребами 

(діти дошкільного, шкільного віку з порушенням опорно-рухового апарату, 

ДЦП, іншими фізичними та психічними проблемами) соціалізуватись, безпечно 

та доступно брати участь у ігровому процесі поряд із здоровими дітьми.    

Вищезгаданий проект успішно пройшов оцінку, але були внесені деякі 

зміни та уточнення до кошторису, що погоджувались із відповідними 

структурними підрозділами Сумської міської ради. Після внесених змін 

бюджет проекту становить 998 774 гривень (розрахунок додається). 

Для кого цей проект 

- діти, дорослі мешканці та гості міста Суми; 

- особи з обмеженими фізичними можливостями різних вікових груп та 

захворювань; 

- громадяни похилого віку; 

- особи, які потребують фізичної та психічної реабілітації (учасники АТО, 

травмовані в ДТП чи за інших обставин і т.п.).  

Голосування відбуватиметься з 24 листопада 2017 року і триватиме 

до 7 грудня 2017 року включно. 
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У ньому можуть брати участь мешканці міста Суми старше 16 років, а 

також громадяни, які навчаються, працюють або служать у місті, але мають 

інше місце реєстрації, за наявності відповідної довідки. 

Підтримати можна 1 локальний та 1 загальноміський проект. 

 Зробити свій вибір можна через веб-платформу «Громадський 

проект» https://pb.smr.gov.ua, зареєструвавшись з використанням 

технології BankID, або через електронну пошту та скан паспорту, або ж у 

одному з 9 пунктів для голосування, заповнивши бланк.  

Пункти для голосування розташовані у середмісті та у приватному 

секторі за адресами: 

1. Пл. Незалежності, 2 (1 поверх) 

2. Вул. Харківська, 35 

3. Вул. Горького, 21 (ЦНАП) 

4. Вул. Котляревського, 1/1 (бібліотечна філія №6) 

5. Вул. Чехова, 77 (бібліотечна філія №5) 

6. Вул. Глінки, 1 (бібліотечна філія №1) 

7. С. Піщане (бібліотечна філія №12) 

8. Вул. Шишкіна, 12 (НВК №16) 

9. Вул. Ковпака, 57 (школа №22) 

Пункти, розташовані у бібліотеках, працюватимуть за їх графіком роботи, 

а решта – щодня, у тому числі у суботу та неділю з 11.00 до 19.00. 

Для участі у паперовому голосуванні потрібно мати при собі паспорт 

або довідку. Голосування – особисте та за інших громадян не допускається. 

Дякую усім, хто долучився до процедури подання проекту та запрошую 

прийняти активну участь як у агітаційно-інформаційній  роботі, так і у 

голосуванні за вищезгаданий проект громадського (партиципаторного) 

бюджету №6 аби наше місто стало більш комфортним та доступним для людей 

з особливими потребами! 

 

 

Заступник начальник управління освіти і науки                    О.В. Назаренко 

32-72-63 
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Додаток 

Розрахунок бюджету громадського проекту №6 

"Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик у парку ім.І.Кожедуба" 

№ Найменування 

Одиниця 

виміру 

Кількість 

матеріалів Вартість 

1 

Виготовлення проектної 

документації (5%) шт. 1 40000,00 

2 

Ігровий комплекс "Паровозик" з 

пандусом для дітей з ОФМ  шт. 1 59750,00 

3 Ходунки-карусель "Метелик" шт. 1 13000,00 

4 Пісочниця- стіл шт. 1 6600,00 

5 Карусель -2 для дітей з ОФМ шт. 1 10800,00 

6 

Гойдалка 4-місна для дітей для дітей 

з ОФМ шт. 1 32600,00 

9 Арка вхідна шт. 1 8200,00 

10 Панель  ігрова для фото шт. 1 7000,00 

11 Інформаційний щит шт. 1 3750,00 

12 Ігрова розвиваюча панель "Звірятка" шт. 1 7800,00 

13 

Навчально-ігровий елемент 

"Годинник" шт. 1 4500,00 

14 Навчально-ігрова панель "Забава" шт. 1 6400,00 

15 Навчальна панель "Цифри" шт. 1 5850,00 

16 

Навчальна панель "Алфавіт" 

(українсько-англійська, 

двостороння) шт. 1 6400,00 

17 Урна металева  шт. 4 5200,00 

18 Диван парковий  шт. 6 12300,00 

19 

Вуличний тренажер "Повітряний 

ходок" шт. 1 6200,00 

20 

Вуличний тренажер "Велосипед 

Лайт" шт. 1 6300,00 

22 

Вуличний тренажер для м’язів 

плечового поясу "Рулі" шт. 1 6400,00 

23 

Комплекс для осіб з інвалідністю, 

які пересуваються на візках шт. 1 38000,00 

24 

Вуличний тренажер "Степпер- 

розгинач стегна" шт. 1 9100,00 

25 Вуличний тренажер "Маятник" шт. 1 4400,00 

26 

Вуличний тренажер "Жим штанги 

на горизонтальній лаві" шт. 1 11124,00 

27 Атлетичний комплекс  шт. 1 10800,00 



28 

Травмобезпечне гумове покриття 

для спортивного майданчика 

(гумова плитка) м2 288 345600,00 

29 Огорожа металічна , її монтаж шт. 51 67000,00 

30 Доставка     20000,00 

32 Непередбачені витрати      50000,00 

33 Технічний нагляд (2,5%)     20000,00 

34 Адміністративні витрати     10000,00 

35 Кошторисний прибуток (2,71%)     22000,00 

36 Експертиза об'єкту     3000,00 

37 Авторський нагляд     3000,00 

38 Вишукувальні роботи     10000,00 

39 Інфляція      55000,00 

40 Монтаж обладнання (25%)     70700,00 

  Загальна вартість :     998774,00 

 

  


