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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 2019 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
16 

 

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

 

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

«Світле місто – безпечне місто» 

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

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

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

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

 

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):  

Новозаводський район, «Зарічний» 

 

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

вул.Куліша, вул.Полянська, вул.Павлівська, вул.Мурахтова, вул.Малинова, вул.Рябінова 

 

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

Будівництво вуличного освітлення на сонячних батареях із влаштуванням світлодіодних 

ліхтарів. Усього – 10 шт. Для живлення ліхтарів застосовуються сонячні фотоелектричні 

модулі. 

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

Модулі разом із ліхтарем закріплюються на спеціальному каркасі, звареному із металевих 

кутиків та встановленому на опорі  висотою 6,5 метрів, виконаний із металевої труби 

квадратного січіння 100х100х6 мм. Під опору влаштовується фундамент глибиною 1,6 м. 

Сама опора заглиблюється на глибину 1,5 метрів. 

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

Чернігова у разі його реалізації: 
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(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)  

Забезпечення освітлення вулиць за допомогою відновлювальних джерел енергії, 

створивши комфортні умови для мешканців м.Чернігова, а саме мікрорайону «Зарічний» у 

вечірній та нічний час. Більш як 300 людей, мешканців будинків отримають підвищення 

якості та комфорту проживання. 

 

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)   

Користь від цього проекту зможуть отримати всі жителі мікрорайону «Зарічний» 

(приблизна кількість населення 1000 осіб), а також гості мікрорайону. Найбільше 

уразливими групами в плані травматизму є літні люди та діти, крім того, кримінальним 

нападам частіше піддаються літні люди та жінки. Отже, реалізація цього проекту буде 

рішенням підвищення рівня безпеки громадня та водночас економії кошт міського 

бюджету. Ліхтарі не потрібно під'єднувати до електричних мереж і вони не підлягають 

тарифікації за використання електроенергії. 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.Будівельно-монтажні роботи 190 000 грн. 00 коп. 

   Технологічне обладнання: 

2.Світильник світлодіодний 30W12V – 10 шт. 
40 000 грн. 00коп.  

3.Фотомодуль ALM – 14OP – 10 шт. 40 000 грн. 00 коп. 

4.Контролер заряду акумулятора ASL 1024 – 10 шт. 10 000 грн. 00 коп. 

5.Акумулятор 6FM80GEL – 10 шт. 60 000 грн. 00 коп. 

6.Опори – 10 шт. 80 000 грн. 00 коп. 

7.ПКД 15 000 грн. 00 коп. 

8. Технагляд 10 000 грн. 00 коп. 

РАЗОМ: 445 000 грн. 00 коп. 

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).  
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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  v_211@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 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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