
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 2021рік та 

список мешканців міста Чернігова, які підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 

 

55 

 

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

 

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

Створення сучасного соціокультурного простору на базі бібліотеки-філіалу №3 

«Бібліохаб на Подусівці» 

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/мікрорайон Старої Подусівки  

 

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

14010 м. Чернігів 21 Вересня 3а Бібліотека-філія №3 Чернігівської міської 

комунальної ЦБС 

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

 

На території району Стара Подусівка знаходяться дві школи, дитячий 

садок, школа–інтернат, велика кількість населення проживає у приватному 

секторі. 

Бібліотека є єдиним у мікрорайоні загальнодоступним закладом культури, 

вміщує до 25 відвідувачів, але її стан не відповідає сучасним вимогам. Наявність 

комфортного приміщення з необхідним обладнанням дадуть змогу бібліотеці 

стати місцем соціальної активності, що сприятиме вирішенню спільних проблем 

та втіленню креативних ідей щодо розвитку мікрорайону.  

   

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

 У бібліотеці-філії №3 є простора кімната площею 72 кв. м, де можна 

облаштувати вільний простір для змістовного дозвілля.  
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 Оновлений бібліопростір сприятиме розширенню можливостей для зборів 

локальної спільноти. Жителі мікрорайону матимуть місце та можливість 

долучатися до громадської активності, об’єднатись та працювати ефективніше 

щодо розвитку та благоустрою мікрорайону. Бібліохаб – місце комунікації та 

налагодження співпраці, де певні соціальні групи зможуть спробувати 

реалізувати себе в тій чи іншій діяльності завдяки креативним зустрічам, 

дискусіям, тренінгам, майстер-класам, вебінарам. 

 Особливість проєкту полягає у створенні сучасного простору для сприятливої 

атмосфери спілкування та власної активності спільноти мікрорайону. Для 

облаштування бібліохабу потрібно провести косметичний ремонт приміщення, 

створити комфортні умови для відвідувачів та облаштувати її сучасними 

зручними меблями й комп’ютерною технікою.  

 

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 проєкт дасть можливість активізувати та об’єднати мешканців 

мікрорайону Стара Подусівка,  комфортніше проводити змістовне дозвілля 

різних вікових категорій шляхом створення на базі бібліотеки сучасного  

простору нового формату з комп’ютеризованими місцями для відвідувачів, 

дитячою зоною, куточком для неформального спілкування в комфортних умовах. 

 

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)   

 

Гострою проблемою мікрорайону є відсутність достатньої кількості 

загальнодоступних упорядкованих місць для спілкування громади.  

    Проєкт має на меті створити локацію для активної спільноти мікрорайону, 

яка матиме можливість обговорювати спільні проекти, вирішувати нагальні 

потреби, залучати молодь до розвитку, змістовно відпочивати та навчатись. Дана 

локація має бути естетично привабливою та забезпеченою необхідними 

сучасними технічними засобами. Застаріла матеріально-технічна база бібліотеки, 
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непривабливий інтер'єр та несучасні меблі заважають реалізувати ці 

можливості в повній мірі.  

Пропонується: ремонт залу (шпаклювання та фарбування), придбання та 

встановлення нових сучасних меблів, комп’ютерної техніки, принтеру для 

створення комфортного середовища у бібліотеці. 

 

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

вартість)  

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

Виконання ремонтних робіт: 65000 

Шпаклювання та фарбування стін 20000 

Фарбування підлоги 2000 

Шпаклювання та фарбування віконних рам 3000 

Придбання і оновлення стельового освітлення – 

змінити старі люстри на сучасні світлодіодні 

(денне світло) 

40000 

Придбання  меблів: 72000 

Стелаж книжковий – 4 шт.  25000 

Кафедра видачі – 1шт. 3000 

Стільці напівм’які – 10 шт. 9000 

Стільці розкладні дерев’яні – 20 шт. 20000 

Столи комп'ютерні – 2 шт. 2000 

Столи модульні – 4 шт. 9000 

Компактне крісло "SOLSTA OLARP" – 2 шт. 4000 

Придбання технічних засобів: 83000 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKBR – 2шт.                        30000 
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Мишка комп’ютерна – 2 шт 500 

Багатофункціональний пристрій – 1 шт. 13000 

Персональний комп’ютер у складі: системний 

блок – 2 шт., провідна клавіатура – 2 шт., 

комп'ютерна мишка – 2шт., навушники – 2 шт., 

веб-камера –2 шт., ІПБ – 2 шт., колонки – 2 

компл., мережевий фільтр – 2 шт., комп'ютерні 

монітори – 2 шт. 

39500 

Інші витрати 37000 

Жалюзі – 12 шт. 24000 

Вивіска фасадна з графіком роботи – 1 шт. 3000 

Канцтовари 5000 

Настільні ігри 5000 

РАЗОМ:             257000 

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  

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

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси 

filiya_3lib@ukr.net 

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 

цілей. 

Примітка:  
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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?   


