
КОНЦЕПЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ПРОЕКТУ ДЛЯ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ БАРАНІВСЬКОЇ ОТГ 

НАЗВА проекту: 
Буккросінг 

У яких населених пунктах 

має здійснюватись проект: м. Баранівка 

ОТРИМУВАЧІ вигод від 

проекту, осіб 

Зазначте, хто саме з мешканців «виграє» від реалізації проекту? Приблизно скільки 

таких осіб ?  

Цей проект допоможе людям отримати доступ до більшої різноманітності книг. В 

наявності будуть книги для дітей, молоді та дорослих. 

Стислий опис 

ПРОБЛЕМИ, на 

вирішення якої 

спрямований проект (до 

100 слів): 

Дайте опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект: 

Через високу ціну не всі люди можуть купувати нові книги, проект дозволить 

урізноманітнити вибір. 

Буккросинг допоможе навчатися дітям та студентам. 

Очікувані кількісні та 

якісні ПРОДУКТИ 

реалізації проекту: 

Що саме буде отримано у результаті проекту? 

1. Буде розміщено декілька “Безпечних полиць” в яких будуть знаходитись 

різноманітні книги. 

2. Кожна книга буде зареєстрована на сайті. 

3. Бажаючі реєструються на сайті та обирають книгу.  

Ключові ПОКАЗНИКИ 

успішності проекту: 

Визначте не менше 2-3 кількісно вимірюваних показників, значення яких поможуть 

оцінити «чи проект досягнув успіху ?»  Напр. «к-сть людей, які щотижня грають 

футбол зросте з 10 до 20 осіб» 

Кількість людей котрі читають збільшиться в декілька разів.  

Основні ЗАХОДИ 

проекту: 

Зазначте лише ключові групи заходів у формі «створення», «підготовка», 

«організація» і т.д. Заходи повинні вести до досягнення очікуваних продуктів і 

результатів. 

1. Замовлення та встановлення полиць. 

2. Пошук, закупівля та реєстрація книг. 

3. Ознайомлення громадян із правилами буккросингу. 

4. Встановлення полиць (школа №1, №2, лікарня, Заріччя) 

ПЕРІОД реалізації 

проекту:  

Приблизно скільки місяців займе реалізація проекту?  

3-6 місяців 

ОБСЯГ фінансування: 25 730 грн.  Деталізація витрат додається згідно шаблону. 

Додаткові ДЖЕРЕЛА 

фінансування: 

Вкажіть, чи окрім коштів «Бюджету участі» Ви плануєте залучити інші  джерела 

фінансування для проекту (внески приватних осіб, грантові кошти тощо). 

Нематеріальне залучення у вигляді 4 годин роботи зі встановлення полиць (2 

особи). Залучення кафе, магазинів або державних установ. 

Інше (за потреби): 
Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту. 

 

АВТОР проекту: 
Вкажіть ПІБ автора/авторів, контактний телефон та ел. адресу 

Гасюк Ірина  

 

 



ДОДАТОК ДО КОНЦЕПЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ПРОЕКТУ - БЮДЖЕТ 

Найменування товарів (робіт, послуг) 
Ціна за 

одиницю, грн. 
Одиниць Вартість, грн. 

Полиці 1 700,00 4 6 800,00 

Книги 200,00 80 16 000,00 

Інформаційні буклети 0,293 10 000 2 930,00 

  Всього: 25 730,00 

 

 


