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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 ) 
40 

 

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

 

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

«Літній читальний зал «Бібліосад». 

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):  

Адміністративний центр міста  

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

вул. Кирпоноса б. 22, Чернігівська міська комунальна центральна бібліотека ім. М. Коцюбинського 

 

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

Створення на подвір’ї бібліотеки площадки для спілкування та проведення корисного дозвілля для 

дітей та дорослих Чернігова, шляхом благоустрою та спеціального облаштування бібліотечного 

подвір’я. 

 

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

потенційним виконавцем проекту): 

Пропонується облаштування території для більш комфортних умов та якісного проведення дозвілля 

жителів міста. Питання наявності відкритого майданчика стає особливо актуальним для бібліотеки в 

умовах адаптивного карантину. Якщо проєкт буде реалізовано, з’явиться сучасно облаштований 

простір для проведення заходів культурного та просвітницького напрямку, організації дозвілля та 

спілкування відвідувачів бібліотеки, мешканців міста та його гостей з забезпеченням необхідної 

умови під час адаптивного карантину – дотриманням соціально безпечної дистанції. 

 

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)  

Доступ до бібліотечного подвір’я буде відкрито для всіх вікових категорій населення безкоштовно у 

весняно-літньо-осінній період, згідно розкладу роботи бібліотеки. 
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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)   

В результаті реалізації проекту територія стане простором розвитку, навчання, відпочинку та 

спілкування для всіх категорій громадян. 

Проект допоможе вирішити наступні проблеми: 

• Проблему корисного використання території; проблему цілісності сприйняття доглянутого 

громадського простору. 

• Створення креативного простору для розвитку та проведення дозвілля жителів громади; 

• Створення умов для групової роботи клубів, гуртків, курсів; 

• Створення рекреаційної зони для користувачів бібліотеки та мешканців міста; 

• Створення умов для відпочинку мешканців міста на свіжому повітрі; 

• Підвищення якості роботи бібліотеки з громадою міста. 

Створення такої відкритої зони сприятиме розширенню спілкування між різними віковими групами 

жителів міста, формуванню культури поведінки громадян в громадських місцях, підвищенню 

інтересу підлітків, молоді до корисних культурних та просвітницьких заходів, що вплине на 

зменшення проявів деструктивної поведінки, сприятиме зменшенню кількості правопорушень у місті 

та підвищенню загального культурного та освітнього рівня жителів громади.   

 

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

 

Складові завдання 

Орієнтовна 

вартість (брутто), 

грн. 

1. Розробка поєктно – кошторисної документації 100 000 грн. 

Будівельні роботи : 

- земельні роботи ( вирівнювання ландшафту земельної 

ділянки ) 

- укладання тротуарною плиткою доріжок та площадок 

      під штучні споруди (3*) 

700 000 грн. 

(остаточна 

вартість робіт та 

матеріалів 

відображається в 

проєктно-

кошторисній 

документації ( 

п.1), що буде 

розроблена 

фахівцями 

Вартість устаткування : 

- альтанка літня стаціонарна дерев’яна 4х5 кв.м. (1 шт.*) 

- арка садова для квітів стаціонарна Allzora 128 x 50 x 

207 см (1 шт.*) 

- Стілець складний « Натур –шоколадний» (20 шт.х500 

грн.) 

 

140 000 грн. 

 

6 000 грн. 

 

10 000 грн. 
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- безкаркасна меблі: Крісло-мішок стандартний 

дорослий Груша XL 120х90 см ( 6 шт.х 1 000 грн.)    

- складаний комплект: стіл з лавками 70х180 (4 шт.х 

7 500 грн.)* 

- Лавка садовая "Таи" Венге 110смх64см ( 6 шт х 2000 

грн.) 

- Разом: 

 

6 000 грн. 

 

30 000 грн. 

 

12 000грн. 

204 000  грн. 

100 Озеленення : 

- озеленення ділянки ( закупка грунту під газон, 

висадження газону) 

- встановлення живого паркану ( закупка та висадження 

колоновидних західних туй «Смарагд») 

400 000 грн. 

(остаточна 

вартість робіт та 

матеріалів 

відображається в 

проєктно-

кошторисній 

документації ( 

п.1), що буде 

розроблена 

фахівцями 

101 Інші витрати : 

- система для поливу газону (система поливу 

Multifunctional sprinkler +Шланг для полива 

GRUNHELM Magic ¾ 60м. 

- система відеоспостереження на 2 камери з 

регістратором 

Разом 

 

 

2500 грн. 

 

3500 грн. 

 

6 000 грн. 

РАЗОМ: 1 410 000 

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  voch137@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): 
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a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту (Додаток А) 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту (Додаток Б) 

в)  план розташування нерухомих об’єктів проєкту (Додаток В) 
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Додаток А.  

 Сучасні умови використання прибудинкової території бібліотеки. 
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Додаток Б. 
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Додаток В. 

 

План розташування нерухомих об’єктів проєкту 

 

 

 


