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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 ) 
33 

 

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

 

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

 

Еко-облаштування центрального парку культури та відпочинку 

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

проекту): 

проект:    великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

 

Центральний парк культури та відпочинку  
 

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

Центральний парк культури та відпочинку м. Чернігів, 
 вул. Шевченко, 59 

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

 

Через вкрай незадовільній стан ставку в Центральному парку міста 

Чернігів та території навколо нього, враховуючі їхнє центральне 

розташування та велику соціальну значущість, пропонується 

реконструкція ставку: його очистка, поглиблення, берегоукріплення та 

облаштування безпечної та комфортної території навколо, доступної для 

всіх. 

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Ставок та локація навколо розташовані в Центральному парку міста і є 

загальнодоступними. Щоденно сотні людей знаходяться поруч або 
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проходять повз. Тим не менш, і ставок і ділянка знаходяться у вкрай 

незадовільному та навіть небезпечному стані. 

 

Ставок є пересохлим та забрудненим, навколо хаотично ростуть бур'яни та 

недоглянуті дерева і чагарники. Колишні місця для відпочинку, 

насамперед дитячі майданчики, перебувають в жахливому занедбаному 

стані, відсутні лавочки, урни, освітлення тощо. 

 

Паркова зона розташована у центрі міста і наведений стан об’єкту псує 

загальне враження гостей від одного з найважливіших з точи зору туризму 

міст України. 

 

 

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)  

 

Після реконструкції ставок та зони відпочинку навколо будуть повністю 

доступні, без обмежень в часі тощо, для всіх відвідувачів, включаючи 

маломобільні групи.  

 

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. Наразі, незважаючи на загально-доступне розташування, ставок 

Центрального парку м. Чернігів знаходиться в напівзруйнованому стані. 

Він не тільки не виконує свої функції як місце відпочинку, а й може 

становити певну загрозу для відвідувачів парку. 

Метою цієї пропозиції є:  

 залучення мешканців міста до вирішення важливих питань, щодо 

розвитку та благоустрою свого міста 



 

3 

 

3 

 приведення в сучасний та безпечний стан існуючого ставку та 

території навколо 

 створення вільнодоступної та комфортної локації для відпочинку 

мешканців та гостей міста 

 

Задача. Проектом пропонується очистка ставку, його поглиблення до 

технологічно потрібних параметрів, берегоукріплення та облаштування 

безпечної та комфортної території, з влаштуванням тротуару навколо, 

освітлення, зон для активного та пасивного відпочинку, з висадкою дерев 

та квітучих багаторічників. 

 

Результат. Після реконструкції наведена локація – ставок та територія 

навколо - стане важливою частинною загальнодоступної інфраструктури 

міста, сучасним та комфортним місцем відпочинку його мешканців та 

гостей історичного міста Чернігів. 

 

Таким чином, першими вигодонабувачами проекту стануть мешканці 

міста. Вони отримають можливість безкоштовно та без обмежень у 

часі відвідувати відновлений ставок та з користю і задоволенням, 

безпечно і комфортно проводити свій відпочинок. 

 

Місто підвищить свою туристичну цінність, обґрунтовано отримає 

репутацію комфортного та доглянутого міста для мешканців та 

гостей, стане прикладом для інших населених пунктів України. 

 

 

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

вартість – за аналогами)   

 

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Підготовчі роботи, отримання вихідних 

умов, дизайн 
20 000,00 

2. Проектування 50 000,00 

3. Очистка ставку 150 000,00 

4. Поглиблення 150 000,00 
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5. Берегоукріплення 260 000,00  

6. Влаштування міні-променаду навколо 

ставку (тротуар) 
300 000,00 

7. Влаштування зон активного відпочинку 

(спортивні малі форми, дитяча міні-

площадка) 

80 000,00 

8. Влаштування зон пасивного відпочинку 

(столи з лавочками, лавочки вздовж 

променаду) 

140 000,00 

9. Освітлення 250 000,00 

10. Висадка дерев та багаторічників 100 000,00 

РАЗОМ: 1 500 000,00 

 

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 (якщо стосується): 

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

в)  інші, суттєві для заявника проекту, які саме?   
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Фото поточного стану 

 

Фото приблизного вигляду після реконструкції 

 

Місцерозташування 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


