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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 ) 
22 

 

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

 

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

Парк «Шерстянка – мій рідний дім!» 

…………………………………………………………………………..…………… 

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

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

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

 

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):  

Шерстянка 

 

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

м.Чернігів, вул.Текстильників, 39, 41, 43 

 

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

Зважаючи на існуючий стан парку між житловими будинками, які знаходяться за 

адресою вул.Текстильників, 39, 41 та 43, а також поряд з двома загальноосвітніми 

школами №14 та №34, дитячім садочком №5 та міською лікарнею №4, пропонується 

привести його у належний стан для створення комфортних умов для жителів міста 

різних категорій. 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Завдання проекту: 

- приведення території паркової зони відпочинку до сучасного і якісного рівня; 

- створення комфортного місця спілкування і відпочинку жителів мікрорайону та 

мешканців міста. 



 

2 

 

2 

На території парку пропонується провести реставрацію дитячого майданчику, а 

саме: відновити захисне покриття металевих конструкцій, замінити дерев’яні елементи 

на нові, встановити додаткове обладнання, облаштувати майданчик гумовим 

покриттям. Для тихого відпочинку розташувати лавочки зі спинками. Облаштувати 

декоративне загородження і освітлення паркової зони.  

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 Чернігова. 

 

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)   

Мета проекту: 

- поліпшення якості відпочинку мешканців міста, а саме створення сучасного, 

комфортного та естетично привабливого парку з дитячім майданчиком для різних 

верств населення;  

- активізація участі громадян у вирішенні питань місцевого значення. 

На сьогоднішній день вказана ділянка є хаотично засадженою територією, з 

аварійними деревами, неосвітленою. Велика кількість дітей проходить через парк до 

шкіл №14 та №34 на заняття, батьки гуляють з маленькими дітьми на майданчику, який 

потребує негайного ремонту. На прилеглій території розташовуються зупинки 

громадського транспорту, продуктові магазини, лікарня та дошкільні навчальні 

заклади. 

Паркова зона розташована у центрі мікрорайону «Шерстянка». Реалізація вказаного 

проекту зробить цю локацію сучасною, безпечною і комфортною для відпочинку та 

спілкуванню всіх вікових груп. 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Відновлення дитячого майданчика (комплект), 225 м2 200 000,00 

2. Тротуарні доріжки, 290 м2 522 000,00 

3. Газон, 835 м2 418 000,00 

4. Кронування/видалення дерев 60 000,00 
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5. Зелені насадження 90 000,00 

6. Лавочки, 10 шт 60 000,00 

7.  Парковий ліхтар, 10 шт 80 000,00 

8. Розробка проектної документації 50 000,00 

РАЗОМ: 1 480 000,00 

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: 
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a)  фотографії, які стосуються цього проекту: - як виглядає парк зараз 
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- як парк буде виглядати після реалізації проекту 
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б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту 

 
 

в) розмір земельної ділянки 15 х 90 м 


