
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 ) 
25 

 

Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення! 

 

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):  

Паркова зона для відпочинку та дозвілля 
 

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує тип 

проекту): 

проект:      ВЕЛИКИЙ          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Район вулиці Гончої 

 
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

Проспект Перемоги 107, вулиця Гонча 41 та вулиця Гонча 47 

 

 
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)  

 

Зважаючи на існуючий стан парку який знаходиться в прибудинковій 

території між житловими будинками, які знаходяться за адресою  Проспект 

Перемоги 107, вулиця Гонча 41 та вулиця Гонча 47, а також соціальну 

значущість вказаного об’єкта, як частини інфраструктури міста Чернігова 

пропонується привести її у належний стан для створення комфортних умов 

для жителів міста різних категорій. 
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5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

 

Мета і завдання проекту: 

Мета проекту: 

- поліпшення умов життя мешканців міста, а саме створення сучасного, 

комфортного та естетично привабливого навколишнього середовища для 

відпочинку різних груп населення; 

- активізація участі молоді та населення у вирішенні питань місцевого 

значення. 

Завдання проекту: 

- приведення території паркової зони відпочинку до сучасного і якісного 

рівня; 

- створення комфортного місця спілкування і відпочинку жителів 

мікрорайону та мешканців міста. 

На території парку пропонується провести облаштування 

дорожнього покриття. Провести зонування території паркової зони для 

відпочинку. 

Виділити зони активного і пасивного відпочинку, гармонійно 

об'єднавши їх між собою в єдину зручну систему. Для заняття спортом 

пропонується розмістити вуличні тренажери.  

Для тихого відпочинку розташувати лавочки зі спинками. 

Облаштувати декоративне загородження і освітлення по периметру 

паркової зони. 

Висадити квіти та дерева які відповідають кліматичній зоні.  

 

 

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 

Чернігова у разі його реалізації: 

(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)  

 

Даний об’єкт буде мати вільний і необмежений в часі доступ для всіх 

бажаючих мешканців району, гостей та жителів міста Чернігів 
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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)   

Існує нагальна потреба у створенні сучасних і комфортних умов 

для жителів міста і мікрорайону.  

На сьогоднішній день вказана ділянка є хаотично засадженою 

територією, неосвітленою, без дорожнього покриття, незагородженою і 

в той же час активно використовується населенням для вигулу 

домашніх тварин. Велика кількість дітей проходить через парк до 

ДЮСШ «Юність» на заняття, але в осінньо-зимовий період, коли парк 

без освітлення, це може становити загрозу для дітей. На прилеглій 

території розташовуються зупинки громадського транспорту, 

продуктові магазини, два навчальних заклади.  

Паркова зона розташована у центрі міста, через вулицю Гонча 

проходять екскурсійні маршрути до історичного серця м. Чернігова і 

занедбаний вигляд паркової зони негативно впливає на загальну 

картину міста. 

Мікрорайон є густонаселеним і соціально значимим (поруч 

розташовуються державні органи влади, організації, установи заклади 

та комерційні структури).  

Реалізація вказаного проекту розв’яже цілий комплекс 

соціальних проблем, стане сучасною, безпечною і комфортною. 

 

8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Проектування 40 000 грн. 

2. Ландшафтний дизайн 300 000 грн. 

3. Освітлення території 300 000 грн. 

4. Облаштування лавочками  200 000 грн. 

5. Декоративне загородження 100 000 грн. 

6. Укладання тротуарної плитки  360 000 грн. 

7. Висадження дерев і квітів 200 000 грн. 

РАЗОМ: 1500000 
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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).  

 

Список додається 
 

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 моєї електронної адреси  

……………………………………………...…    для зазначених вище цілей  

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?   


