
Додаток 1 до Положення про 

громадський бюджет (бюджет 

участі) у місті Чернігові 
 

Бланк-заявка пропозиції (проєкту), 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 (проєкт)  

 

Ідентифікаційний номер проєкту 

(уписує уповноважений робочий орган ) 
44 

 

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

 

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

Рекреація (Зона відпочинку) 

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

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

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

 

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

проєкту): 

проект:   
  

 малий       +  великий          

 

Проєкт буде реалізовано на території міста Чернігова (упишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

……………………………Центр міста……………………………………..…………… 

 

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

Проспект Миру, 40 

СЗСШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов 

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

 

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

 Рекреація (зона відпочинку) на території школи №1 з поглибленим вивченням 

іноземних мов являтиметься логічним продовження  новоствореного баскетбольного 

майданчика й стане сучасним місцем відпочинку й комунікації молоді зі зручними 

лавками, зеленою зоною, фотозоною, захистом у час несприятливих погодних умов 

тощо. 

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

 

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

який може бути потенційним виконавцем проєкту): 
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Рекреація (зона відпочинку) на території школи №1 з поглибленим вивченням 

іноземних мов являтиметься логічним продовження  новоствореного баскетбольного 

майданчика й стане сучасним місцем відпочинку й комунікації молоді зі зручними 

лавками, фотозоною із символікою міста, захистом у час несприятливих погодних 

умов, можливістю розміщення фліпчарту для проведення різноманітних заходів тощо. 

Зона віпочинку є необхідною складовою сучасного спортивного майданчика для членів 

баскетбольних команд, інших учасників спортивних заходів. Водночас вона може 

слугувати учням «зеленим класом» під час уроків чи годин спілкування в теплу пору 

року, а також під час карантинних заходів з метою зменшення навантажуваності учнів 

у приміщенні школи. Створення сприятливого сучасного середовища є обов’язковою 

умовою формування навичок здорового способу життя й виховання повноцінної 

особистості.  

 

 

 

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проєкту для мешканців міста 

Чернігова в 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 проєкту)  

Створення рекреації (зони відпочинку)  дасть змогу дітям змістовно проводити 

перерви, забезпечить формування фізичного, психологічного й духовного здоров’я. Ця 

рекреація надасть можливість учням комунікувати з учителями й друзями, 

об’єднуватися в групи за інтересами  як під час уроків, так і  в позаурочний час. Змогу 

відпочити матимуть також учасники баскетбольних команд усього міста, які проводять 

тренування та ігри на найсучаснішому баскетбольному майданчику, який 

розташований поруч і який, у свою чергу, теж був реалізований за рахунок коштів 

громадського бюджету ( бюджету участі) у місті Чернігові.  

 

 

7. Обґрунтування необхідності реалізації проєкту, а також його бенефіціари 

(основна мета реалізації проєкту; проблема, якої воно стосується; запропоновані 

рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і як його 

реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які 

зможуть користуватися результатами реалізації завдання)   

Реалізація проєктів ( баскетбольний майданчик і зона відпочинку) створить в центрі 

міста зручні умови для занять спортом і відпочинку не лише для учнів нашої школи, а й 

інших мешканців міста. Проведення спортивних змагань різного рівня з баскетболу ( у 

тому числі й всеукраїнських) буде не просто комфортним для учасників і глядачів, а й 

сучасним, що сприятиме популяризації нашого міста як туристичного центру. 

Можливість безкоштовно тренуватися й відпочивати в такій сучасній спортивно-

оздоровчій зоні є ознакою турботи міста про своїх громадян.  
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проєкту (усі складові проєкту та їх орієнтовна 

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Розробка проєкту 115000 

2. Ліхтарі вул. освітлення 125000 

3. Місця для сидіння ( бетон індивід. заливки +брус 

дерев’яний ) 
150000 

4. Плитка тротуарна 160000 

5. Озеленення 460 м2 230000 

6.Паркан  70000 

7.Будівельні роботи 630000 

РАЗОМ: 1480000 

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  

olya.shushunova@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, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

в)  інші, суттєві для заявника проекту, які саме?   


