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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 ) 
 

 

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

 

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

Благоустрій території міського пологового будинку 

 

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):  

Новозаводський район 

 

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

КНП “Пологовий будинок” Чернігівської міської ради, вул. 1 Травня, 172 

 

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

Реконструкція зони відпочинку та влаштування паркінгу на прибудинковій 

території міського пологового будинку. 

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

КНП “Пологовий будинок” Чернігівської міської ради, як у самостійна установа 

почав діяти з 1963року. В цей період була і облаштована примітивна зона відпочинку 

та невеличкий паркінг.  

Проектом передбачається реконструювати зону відпочинку надавши їй 

сучасного привабливого естетичного вигляду з встановленням нових лавок, 

влаштуванням доріжок, освітлення та ін. Також передбачено будівництво нового більш 

місткого паркінгу. 
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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)  

Результатом реалізації проекту, перш за все, користуватимуться майбутні мами, 

породілля та їх родичі, як з міста Чернігова так і з усієї Чернігівської області та навіть з 

інших населених пунктів інших областей. А також всі охочі, які бажатимуть провести 

вільний час у новому сучасному сквері. 

 

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)   

Метою даного проекту є створення комфортної зони відпочинку для жінок, які 

приходять до пологового будинку на прийом до лікарів, лікуються у стаціонарному 

відділенні, породілей та їх родичів. 

Сквер, у тому стані в якому він знаходиться, не може вмістити таку кількість 

відвідувачів пологового будинку. Відсутність достатньої кількості лавочок, не 

естетичний вигляд зеленої зони, змушує жінок або перебувати постійно у приміщенні 

або шукати місце відпочинку поза межами території пологового будинку. Такі 

дискомфортні умови погіршують емоційний стан вагітних жінок, що безпосередньо 

впливає на здоров’я майбутньої дитини. 

Існуючий невеличкий паркінг не може вмістити ту кількість авто, яка приїжджає до 

пологового будинку. Власники автівок- відвідувачі пологового будинку змушені їх 

припарковувати на пішохідних доріжках, у декілька рядів на парковці, таким чином 

заважаючи один одному та проїзду швидкій. 

Реалізація даного проекту істотно поліпшить привабливість зеленої зони. Сквер 

зможе вмістити досить велику кількість пацієнтів бажаючих подихати свіжим повітрям 

та приємно провести час у колі свої рідних та близьких.  

Будівництво додаткового паркінгу розвантажить пішохідні доріжки та проїжджу 

частину дороги до пологового будинку. 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Проектно-вишукувальнi роботи  та авторський нагляд 61 164 

2. Будівельні роботи 1 357 132,8 

3.Адміністративні витрати 79 056,2 

РАЗОМ: 1 497 353 
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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).  

 

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?    


