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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 2022 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
19 

 

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

 

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

Діти заслуговують найкращого майданчика для розвитку та спорту. 

……………………………………………………………………...………………………………

…………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………..………… 

 

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 міста Чернігів (вул. Жабинського) 

 

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

м. Чернігів, вул. Жабинського 2д та 2е 

……………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………..……………… 

 

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

Перенесення смітника з дитячого майданчику. Створення ігрової зони для дітей та  

спортивної зони для підлітків. Покращення екологічної ситуації у місті шляхом  

започаткування сортування сміття у Новозаводському районі міста. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 
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У дворі будинків 2д, 2е та 2в по вул. Жабинського розташований смітник на дитячому 

майданчику із порушенням санітарних норм. 

Пропонується: 

1. Перенести смітник на інший бік будинку по вул. Жабинського 2д без порушень норм. 

2. Створити сучасну ігрову зону для дітей та малюків із довговічним та нешкідливим 

покриттям, а саме штучною травою. 

3. Створити сучасну спортивну зону із гумовим нетравматичним покриттям підлоги. 

4. Закупити сучасні контейнери для роздільного збирання сміття.  

 

 

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)  
 

Проект без обмежень для відвідувань по часу та категорії осіб. Майданчики будуть 

відкриті цілодобово. 

 

 

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)   
 

Даний проект вирішить болючіші питання для цілого нового району новобудов та 

заохотить молодь до спорту.  

Щодо смітника: він розміщений з порушеннями санітарних норм у безпосередній 

близькості до багатоквартирних будинків та до дитячого майданчика (влітку на 

дитячому майданчику та у дворі нестерпний сморід); 

пропонується його розмістити ближче до дороги по вул. Жабинського 

без порушення санітарних норм, із використанням баків для сортування сміття, що 

заохотить мешканців дбати про природу; 

розміщення на новому місці погоджено із АТП-2528 (сміттєприбиральна 

компанія) та зазначено його вигідне розміщення. 

Щодо дитячого та спортивного майданчика: у дворі новобудов по вул. Жабинського 2д та 

2е відсутні сучасні майданчики. Наявний дитячий майданчик небезпечний і на 

ньому вже травмовано дитину.  

спортивного містечка у районі не має взагалі.  

 

 

 

 

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

вартість)   
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Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Покриття: Штучний газон (дитячий майданчик) 15000 

2. Гумове покриття Eco Standard (спортмайданчик) 20000 

3. Дитячий майданчик PG15  BRUSTYLE (разом з спорт 

інвентарем)  

(https://brustyle.com.ua/product/detskaja-ploshhadka-pg15/) 

220000 

4. Контейнери для роздільного збору сміття : 8 – 9 шт. 100000 

5. Облаштування сміттєвого майданчика 30000 

6. Облаштування дитячого та спортивного майданчика  50000 

РАЗОМ: 435000 

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  

victorkoless87@gmail.com   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?  



 

 

Наявний майданчик 

 

 

 

 
 

 

 Планується:  

 
 

 

  

 

 

Смітник 
Дитячий 

майданчик 

Дитячий майданчик 

Спортивний  майданчик 



 

 

У комплектацію дитячого майданчика входить: 

 Dio-101 Качалка балансир малий - 1 шт. 

 Dio-118 Гойдалка "Джип" - 1 шт. 

 Dio-210 Пісочний будиночок "Дворик" - 1 шт. 

 Dio-303 Карусель потрійна стоячи - 1 шт. 

 Dio-316 Гойдалка подвійна на дерев'яних стійках - 1 шт. 

 Dio-308.1 Карусель "Класик" на 3 місця - 1 шт. 

 Dio-502 Гірка спуск велика - 1 шт. 

 Dio-609 Турнік подвійний - 1 шт. 

 Dio-651 Гімнастичний комплекс "Спорт" - 1 шт. 

 Dio-912 Лавочка зі спинкою - 3 шт. 

 Dio-708 Ігровий комплекс "Меганом" - 1 шт. 

 SG-202 Універсальний вуличний тренажер - 1 шт. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brustyle.com.ua/product/kachalka-balansir-malenkij/
https://brustyle.com.ua/product/kachalka-dzhip-dio-118/
https://brustyle.com.ua/detskij-pesochnyj-dvorik-domik-dio210/
https://brustyle.com.ua/detskuja-karusel-trojnuju-stoja-dio303/
https://brustyle.com.ua/detskie-kacheli-na-derevjannyh-stojkah-dvojnye/
https://brustyle.com.ua/karusel-klassik-3-mesta-dio308-1/
https://brustyle.com.ua/product/detskuja-gorka-spusk-bolshaja-dio502/
https://brustyle.com.ua/turnik-dlja-ulicy-dvojnoj-dio609/
https://brustyle.com.ua/gimnasticheskij-kompleks-sport-dio651/
https://brustyle.com.ua/product/lavochka-so-spinkoj-dio912/
https://brustyle.com.ua/detskij-igrovoj-kompleks-meganom-dio708/
https://brustyle.com.ua/product/universalnyj-ulichnyj-trenazher-sg202/


 

 

Приклад смітника 

 

 

 

Приклад контейнерів: 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Розташування смітника 
 

 

 

 

 

 

 

Смітник 


