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Додаток 1 до Положення про
громадський
бюджет
(бюджет
участі) у місті Чернігові
Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за
рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті
Чернігові на 2021 рік та список мешканців міста Чернігова, які
підтримують цю пропозицію (проект)
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )
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Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення!
1.* Назва проекту (не більше 15 слів):

Від кращих серед рівних,
До рівних серед кращих.
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує тип проекту):
проект: малий
Х великий
Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону):
Деснянський район
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
м. Чернігів, вул. Доценка, буд. 29. Загальноосвітня школа І ступеня № 25, гімназія
гуманітарно-естетичного профілю № 31
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Територія 25 школи та гімназії 31 має спільну територію, яка є відкритою і
загальнодоступною для всіх мешканців мікрорайону. Учні, батьки, жителі тут активно
відпочивають. Але територія не відповідає сучасним вимогам. Реалізація цього проєкту
допоможе створити безпечну зону відпочинку для мешканців та не створить перешкод для
загального доступу.
5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який
може бути потенційним виконавцем проекту):
Благоустрій

території

передбачає

встановлення лав, сучасних комплектів
автономного вуличного освітлення на сонячних батареях, оновлення частини огорожі для
безпеки учнів, жителів мікрорайону.
6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста
Чернігова у разі його реалізації:
1
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(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин
роботи об’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і
які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)
Учні двох шкіл, а це близько 1520 дітей та підлітків, жителі мікрорайону по
вулицях – Бєлова, Доценка, Космонавтів, будуть проводити дозвілля у сучасних,
безпечних та комфортних умовах у вечірній час, на вихідні та святкові дні.
До основних груп мешканців, які зможуть користуватися результатами
проєкту відносяться :
-Учні та працівники школи No25 (621 учнів, 40 викладачів);
-Учні та працівники гімназії No31 (775 учнів, 69 викладачів);
- Батьки з малолітніми дітьми, що проводять дозвілля на території школи;
- Мешканці різних вікових категорій.
7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари (основна
мета реалізації проекту; проблема, якої воно стосується; запропоновані рішення;
пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація
вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які зможуть
користуватися результатами реалізації завдання)
Створення безпечного, комфортного та сучасного простору подвір`я шкіл, який
сприятиме безпеці перебування на ньому, розвитку естетичних смаків та буде відповідати
нашому оновленому місту Чернігову.
Огорожа на території шкіл занедбана і частково зруйнована. Проєкт сприяє
вирішенню ряду проблем:
- убезпечення сучасного спортивно-освітнього простору на території школи,
- збереження матеріально-технічної бази ЗОШ І ступеня № 25 та гімназії № 31,
- безпечне перебування учасників освітнього процесу та жителів мікрорайону.
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
Складові завдання

Орієнтовна вартість
(брутто), грн

1. Розробка проєктно-кошторисної документації, ведення
технічного нагляду.

80 000

2.Підготовка і монтаж огорожі, воріт, вуличного
освітлення.

60000

3.Секція огорожі 2000х2500мм , 300 пог. м

510 000

4..Лава (10 шт.)

50 000

5..Урна (4 шт.)

8 000

6. Комплект автономного вуличного освітлення на
сонячній батареї (7 шт.)

740 000

7.Додаткові та невраховані витрати 5%

71 400
РАЗОМ:

1 499 400

9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до
територіальної громади міста Чернігова, мають право голосу та підтримують цю
пропозицію (проект) (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка
списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки
(необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).
10.* Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):
a) висловлюю свою згоду на використання
fonarik2008@ukr.net для зазначених вище цілей

моєї

електронної

адреси

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….…………..
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Чернігівської міської ради),
вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
11. Інші додатки (якщо стосується):
a) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?
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Додаток 2 до додатку 1
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