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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 )

57

Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення!
1.* Назва проекту (не більше 15 слів): Улаштування дитячого ігрового майданчика на
мікрорайоні"Бобровиця"………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...………………………………
…………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………..…………
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує тип проекту):
проект: х малий
великий
Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону):
мікрорайон
«Бобровиця»………………………………………………………………………..……………
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
ВулицяКривоноса………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………..………………
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів) Мета проекту: Створення комфортних та
безпечних умов для дозвілля та розвитку дітей молодшого та шкільного віку, умов для
відпочинку шляхом улаштування нового дитячого майданчика по за адресою вул.
Кривоноса. Згуртування громади під час дозвілля та відпочинку.
…………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………...
5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який
може бути потенційним виконавцем проекту):
Існуюча ситуація.
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На даний час не маємо умов,на мікрорайні «Бобровиця» серед громади, яка проживає в
приватному секторі та має дітей різних вікових груп. А також не маємо умов, котрі
дають можливості повноцінно гратися дітям, з користю проводити свій вільний час,
площадка буде облаштована спеціально для цього, за адресою вул. Кривоноса
Проблема: відсутність за адресою вул. Кривоноса сучасного дитячого ігрового
майданчику.
Дана ділянка відповідає для реалізації проекту рекомендованим місем для створення
майданчиків і зон відпочинку. А також відповідає пріоритетам бюджету участі м.
Чернігова - майданчики і зони відпочинку: спортивні майданчики у визначених місцях;
дитячі майданчики у визначених місцях; рекреаційні зони (зелені зони, зони відпочинку) у
визначених місцях. На постійній основі майданчиком можуть користуватися діти
молодшого та шкільного віку у кількості до 30 осіб. Відпочивати разом з дітьми можуть
люди молодого, середнього і старшого віку у кількості 20-ти осіб. На запланованій для
встановлення спортивного майданчика ділянці підземних комунікацій немає.
Заходи, які треба виконати для впливу на ситуацію
1. Відбір та укладання угоди з проектною організацією для розробки проектнокошторисної документації дитячого майданчика.
2. Відбір та укладання угоди з організацією-підрядником на підготовку території для
дитячого майданчика.
3. Відбір та укладання угоди з організацією-підрядником на виготовлення та встановлення
елементів та конструкції дитячого майданчика.
4. Підготовка організацією-підрядником території для встановлення дитячого майданчика.
5. Виготовлення та встановлення організацією-підрядником елементів та конструкції
дитячого майданчика.
6. Встановлення організацією-підрядником огорожі та елементів благоустрою (лавки,
огорожа, урни для сміття,
озеленення)……………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………..……………
…...…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
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)
Результати (кількісні і якісні) реалізації заходів проектної пропозиції
Кількісні результати:
Поява по вул. Кривоноса сучасного дитячого майданчика з елементами благоустрою та
створеними умовами для відпочинку дорослих. Цим зможуть на постійній основі
користуватися до 30 дітей та до 20 дорослих осіб на безкоштовній основі.
Якісні результати:
• Покращення умов відпочинку дітей і дорослих різного віку.
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• Мешканці інших сусідніх дворів зможуть приходити на майданчик разом зі своїми
дітьми для відпочинку, спілкування та розваг.
• Поява нового дитячого майданчика:
- сприятиме гарному фізичному розвитку підростаючого покоління чернігівців;
- сприятиме прищепленню і формуванню навичок здорового способу життя та творчих і
організаторських навичок дітей;
- сприятиме підвищенню активності населення мікрорайону, встановленню тісного зв'язку
між дітьми та дорослими мешканцями мікрорайону.
……………...………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………….
…...…………………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………………
………...……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…….
…...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
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)
1.Відповідність тематики проектної пропозиції пріоритетам бюджету участі м.
Чернігова
Так.
1). Майданчики і зони відпочинку: спортивні майданчики у визначених місцях; дитячі
майданчики у визначених місцях; рекреаційні зони (зелені зони, зони відпочинку) у
визначених місцях.
2. Існуюча ситуація
На даний час не маємо умов,на мікрорайні «Бобровиця» серед громади, яка проживає в
приватному секторі та має дітей різних вікових груп. Атакож не маємо умов, котрі дають
можливості повноцінно гратися дітям, з користю проводити свій вільний час, площадка
буде облаштована спеціально для цього, за адресою вул. Кривоноса
Проблема: відсутність за адресою вул. Кривоноса сучасного дитячого ігрового
майданчику.
3. Опис людей або груп населення, які зможуть користуватись результатами
реалізації проектної пропозиції
На постійній основі майданчиком можуть користуватися діти молодшого та шкільного
віку у кількості до 30 осіб. Відпочивати разом з дітьми можуть люди молодого,
середнього і старшого віку у кількості 20-ти осіб.
4. Мета проектної пропозиції
Створення комфортних та безпечних умов для дозвілля та розвитку дітей молодшого та
шкільного віку, умов для відпочинку шляхом улаштування нового дитячого майданчика
по за адресою вул. Кривоноса. Згуртування громади під час дозвілля та відпочинку.
5. Завдання проектної пропозиції
1. Розробити проектно-кошторисну документацію щодо спортивно-дитячого майданчику.
2. Підготувати територію для встановлення спортивно-дитячого майданчика.
3. Виготовити та встановити елементи та конструкції дитячого майданчика.
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4. Виконати благоустрій прилеглої території.
6. Заходи, які треба виконати для впливу на ситуацію
1. Відбір та укладання угоди з проектною організацією для розробки проектнокошторисної документації дитячого майданчика.
2. Відбір та укладання угоди з організацією-підрядником на підготовку території для
дитячого майданчика.
3. Відбір та укладання угоди з організацією-підрядником на виготовлення та встановлення
елементів та конструкції дитячого майданчика.
4. Підготовка організацією-підрядником території для встановлення дитячого майданчика.
5. Виготовлення та встановлення організацією-підрядником елементів та конструкції
дитячого майданчика.
6. Встановлення організацією-підрядником огорожі та елементів благоустрою (лавки,
огорожа, урни для сміття, озеленення).
7. Результати (кількісні і якісні) реалізації заходів проектної пропозиції
Кількісні результати:
Поява по вул. Кривоноса сучасного дитячого майданчика з елементами благоустрою та
створеними умовами для відпочинку дорослих. Цим зможуть на постійній основі
користуватися до 30 дітей та до 20 дорослих осіб.
Якісні результати:
• Покращення умов відпочинку дітей і дорослих різного віку.
• Мешканці інших сусідніх дворів зможуть приходити на майданчик разом зі своїми
дітьми для відпочинку, спілкування та розваг.
• Поява нового дитячого майданчика:
- сприятиме гарному фізичному розвитку підростаючого покоління чернігівців;
- сприятиме прищепленню і формуванню навичок здорового способу життя та творчих і
організаторських навичок дітей;
- сприятиме підвищенню активності населення мікрорайону, встановленню тісного зв'язку
між дітьми та дорослими мешканцями мікрорайону.
8.Чи відповідає ділянка для реалізації проекту рекомендованим місцям для
створення майданчиків і зон відпочинку
Так.
На запланованій для встановлення спортивного майданчика ділянці підземних
комунікацій немає.
……………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
Складові завдання
1.Розробка пректно-кошторисної документації

Орієнтовна вартість
(брутто), грн
30000,00
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2.Підготовчі роботи на території для встановлення
дитячого майданчика.
3.Закупівля елементів та конструкцій дитячого
майданчика.

30000,00

191800,00

4. Встановлення елементів та конструкції дитячого
майданчика та елементів благоустрою (лавки, огорожа,
урни для сміття, озеленення).

30507,00

5.
6.
7.
РАЗОМ:

282307,00

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
……………………………………………...… для зазначених вище цілей

адреси

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?
…………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………….

5

