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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 ) 
40 

 

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

 

 

1.* Назва проекту:  

                   «Бібліотека та молодь – крок у майбутнє» 

 

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

витрат): 

проект:      малий        великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова:  

вул. Козацька та прилеглі до неї житлові масиви  по вулицях: Героїв Чорнобиля, Льотної, 

Громадської, Слобідської, Любецької, М. Загривного, В.Глинського,  

Є. Онацького, 1-ої Гвардійської Армії, Кругової, Івана Рашевського, Пр. Миру. 

 

 

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

 14037, вул. Козацька, 28, бібліотека-філія №1 для молоді Чернігівської міської 

централізованої бібліотечної системи 

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

 

 

4.* Короткий опис проекту    

Метою проекту є згуртування творчих людей, небайдужих до літератури, музики, 

народознавства, країнознавства, привернути увагу жителів мікрорайону до творчості 

місцевих письменників та сприяти популяризації їх творчості. Головне завдання проекту – 

це створення вільного простору діяльності активних людей коворкінг. 

 

5. Опис проекту:  

Гостинно зустрічає своїх учасників бібліотечний Клуб за інтересами «В колі друзів», який 

є безкоштовним центром відпочинку та спілкування користувачів всіх вікових категорій. 

Зарекомендував себе як центр, що має право на життя. В перспективі планується залучити 
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якомога більше талановитої, обдарованої молоді. Для цього  створюється сучасний 

простір в бібліотеці – коворкінг. 

 

 

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

Чернігова у разі його реалізації: 

 

Ми бачимо учасниками та партнерами бібліотечних  соціокультурних заходів всіх 

бажаючих жителів міста Чернігова, навчальні заклади, НГО, представників органів 

місцевого самоврядування та широких кіл громадськості.  

Бібліотека відкрита для користувачів з 9.00 до 18.00, вихідний день - середа. 

Форма користування – безкоштовна.  

 

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари  

 

Основна мета нашого проекту: Створення комфортних умов для спілкування, навчання, 

саморозвитку жителів мікрорайону вул. Козацької та міста.  

 

Проблема: Відсутність належних сучасних умов в  приміщенні бібліотеки для проведення 

соціокультурних заходів, організації навчання, читання, спілкування та  дозвілля, що 

спричиняє негативне враження про матеріально-технічну базу бібліотеки та 

функціонування закладу. 

 

Пояснення: В час інформаційних технологій та швидкого поступу прогресу бібліотека 

повинна відповідати всім вимогам сучасного суспільства і надавати відповідні сервіси та 

послуги для розвитку громади, що сприятиме підвищенню культурного рівня.  

 

Основні групи: Ми позиціонуємо наш заклад як центр комунікації для молоді. Хоч 

діяльність бібліотеки направлена на різні соціальні верстви та групи населення, та 

пріоритетною групою користувачів вбачаємо молодь.   

 

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

вартість)   

 

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Залучення фахівців та експертів 20 000 

2. Виплати пов’язані із запрошенням гостей - 

письменників, науковців, громадських діячів 

(гонорари, проїзд, проживання, кава-брейк тощо) 

10 000 

3. Матеріальне забезпечення соціокультурних 

заходів (друк, розповсюдження матеріалів, папір, 
5 000 
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тощо) 

4. Комп’ютерна (2 комп’ютери) та мультимедійна 

техніка (проектор, екран) 
70 000 

5. Книги 10 000 

6. Настільні ігри  3 000 

7. Меблі 80 000 

8. Поточні витрати (банер, канцелярія, роздаткові 

матеріали, таке інше) 
5 000 

9. Оновлення  інтер’єру читальної зали та 

внутрішніх приміщень 
100 000 

10. Заміна 3-х внутрішніх дверей 9 000 

11. Заміна вхідних дверей 10 000 

12. Сучасне освітлення 30 000 

13. Оновлення санвузла та встановлення сучасної 

сантехніки 
100 000 

РАЗОМ: 452 000 

 

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  

 

11.* 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  bf1cbscn@ukr.net   

для зазначених вище цілей  

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси           Близнюк 

О.Д. 

Примітка:  

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Чернігівської міської ради), вказуються на 

зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.  

12. 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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