
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 ) 
53 

 

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

 

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

      Створення зони комфорту для відвідувачів і пацієнтів прилеглих лікарень, 

поліклінік, диспансерів по вул.Пирогово,16. 

 

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

проекту): 

проект:   Х малий    
  

     великий          

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

      Вулиця Пирогово,16  

 

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

      Чернігівська обласна дитяча лікарня по вул.Пирогово,16 (задній двір)  

 

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

      Створення зони комфорту для відвідування, очікування, спілкування, відпочинку 

пацієнтів та їх рідних а також всіх мешканців і гостей міста. 

 

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

      Проект передбачає створення зони комфорту для відвідувачів та пацієнтів 

прилеглих лікарень, поліклінік та інших мешканців і гостей міста. Встановлення 

паркану, дерев’яних альтанок, лавок, клумб зі збереженням існуючих дерев (крім тих, 

що в аварійному стані), смітників та дитячого декору за тематикою «Лісова казка».  

 

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)  



      Пропонований проект – загальнодоступний для усіх мешканців і гостей міста. 

Користування зоною комфорту є безкоштовне і не обмежене в доступі. 

 

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)   

      По вул.Пирогово,16 розташовано багато медичних закладів (лікарні, поліклініки, 

диспансери, консультації, донорська станція та інші), які займають достатньо велику 

територію на якій, на жаль, немає жодної лавки. 

      Поява зони комфорту дасть змогу рідним відвідати пацієнта не в палаті, а на 

затишній галявині, поспілкуватися на свіжому повітрі; для жінок – це змога затишно 

погодувати дитину грудьми чи просто посидіти відпочити; сховатися від дощу чи 

почекати свою чергу до лікаря на свіжому повітрі. 

      Основна мета проекту – забезпечення та благоустрій місця для відвідування, 

спілкування, відпочинку рідних зі стаціонарними хворими дітьми (дорослими) та 

зменшення кількості сторонніх в лікарняних палатах; відпочинок після отриманих 

процедур; створення затишного місця для перепочинку.  

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.Паркан (21м*33м) 45.000тис.грн 

2.Альтанка дерев’яна з лавками та столом (2шт) 100.000тис.грн 

3.Лавка фігурна (6шт) 15.000тис.грн 

4.Стіл фігурний (2шт) 11.000тис.грн. 

5.Клумба з декором (1шт) 5.000тис.грн 

6.Декор садовий «Лісові звірі» (5шт.) 10.000тис.грн. 

7.Смітник (2шт) 2.000тис.грн. 

8.Гойдалка дерев’яна (2шт) 16.000тис.грн 

9.Вимощення стежинок дерев’яними кільцями 20.000тис.грн. 

10.Озеленення 30.000тис.грн. 

11. Розробка проекту 6.000тис.грн. 

РАЗОМ: 260.000тис.грн 

 



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 моєї електронної адреси   

omar.85@ukr.net   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.    


