
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 202 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )

Примітка: пункти, зазначені є  обоє 'язковими для заповнення!

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
Ремонт (відновлення дорожнього п о к р и т т я )  частини ДОРОГИ по вулиці Ціолковського. 

20. м. Чернігів.

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

проект: СИ малий х великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Новозаводський район міста

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
М. Чернігів, вул. Ціолковського. 20

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Відновлення дорожнього покриття: проектна ширина проїзджої частини даного 

відрізку дороги складає до 6 м. протяжністю 422 м.

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, 
який мож е бути потенційним виконавцем проекту):

Необхідність ремонту зумовлена незадовільним покриттям дороги та його відсутністю 
на окремих ділянках, ямковістю. колійністю. На разі транспортно-експлуатаційний стан 
взагалі не забезпечує комфортного та безпечного руху транспортних засобів та 
пішоходів, постає нагальна потреба у ліквідації ряду аварійно-небезпечних ділянок

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, мож ливої плати за користування, категорії мешканців, як і зможуть і 
які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)
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Здійснення ремонту ДОРОГИ дозволить не тільки створити комфортні та безпечні 
умови для руху мешканців міста, поліпшити транспортно-експлуатаційний стан дороги 
та привести його у відповідність з вимогами нормативних документів, а й досягти 
економії часу та оптимізувати режими руху автотранспорту.

Цільовими групами проекту є мешканці міста, що у повсякденному житті 
користуються дорогою, бо це єдиний шлях як до місць роботи для тих хто працює на 
підприємствах розташованих на даному відрізку дороги, так і для тих хто отримує 
послуги організацій розташованих територіально на даному відрізку.
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)

Головна мета реалізації проекту -  приведення у відповідність транспортно- 
експлуатаційного стану дороги, що внаслідок багаторічної безремонтної експлуатації 
знаходиться в незадовільному стані. Тротуар для пішоходів відсутній взагалі. Тому 
шлях до місць роботи для всіх перетворюється на неприємний квест. особливо у 
ненасну погоду. І це -  тільки частина проблеми.

На цій самій геолокації розташовані ремонтні служби та спецтехніка. котрі, у разі 
аварійних ситуацій, вимушені по тій самій розбитій ділянці дороги виїздити на 
виклики, що значно впливає на оперативність та усунення пошкоджень, а також на 
вихід з ладу самої техніки.

До основних завдань проекту належать:
* забезпечення безперешкодного доступу населення до підприємств та організацій, що 
розташовані по даному відрізку дороги:
* підвищення безпеки руху на дорозі та комфортності:
■ забезпечення планомірного розвитку мережі автомобільних доріг міста.

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

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

2. Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за 
допомогою машин для холодного фрезерування 
асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 
2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм

73 756,38

3. Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних 
сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги 
до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].

1 420 188,95

РАЗОМ: 1 493 944,33

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).



з

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):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси: 
fort@ukr.net, babQchka@ukr.net, для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для 
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):

а) 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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