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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 ) 
71 

 

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

 

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

Благоустрій парковочних зон у дворах 

 

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):  

Центр міста 

 

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

м. Чернігів, пр. Волковича, буд. 12 

 

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

Покращення благоустрою міста,створення нової інфраструктури, збільшення рівня 

безпеки від угонів автомобілів, шляхом використання не застосованих ніде не задіяних та 

захаращених ділянок міста. Така практика стає ефективною  в умовах глобалізації. 

Європейський досвід показує, що ефективне використання праковок дає змогу 

забезпечити естетичний вигляд міста, захищає від угону та знижує порушення закону, 

через неправильне паркування. 

 

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

Цей проект покликаний:  

1. Створення місць для паркування. 

2. Зменшення рівня крадіжок авто. 

3. Покращення благоустрою міста. 

4. Зменшення кількості захаращених ділянок в місті. 
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Всі ці питання можна вирішити через концепцію парковочних міст, яку необхідно 

розробити та впровадити. Таким чином, цей проект може стати «пілотним» проектом для 

розробки даної концепції. 

 

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)  

Категоріями мешканців які зможуть використовувати результат цього проекту  будуть в 

першу чергу автомобілісти. Також цей проект знизить завантаження тротуарної частини 

міста від машин, що в свою чергу це дасть позитив від пішоходів. Тобто всі громадяни 

отримають зиск від даного проекту.  

 

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)   

Створення спеціально-відведенних місць для паркування заради зменшення кількості 

автомобілістів які паркують автомобілі на дитячих майданчиках і зелених зонах, через те, 

що немає альтернатив. Таке рішення допоможе покращити благоустрій дворів, створення 

інфраструктури, а також освітлюванні площадки для парування зменшать рівень авто 

угонів. Основними групами користувачів результатом будуть сім’ї які мешкають в цих 

дворах і звичайні автомобілісти. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. пр. Волковича, буд. 12  (додаткові парко місця, 

асфальт і бордюри – двір + проект) 
202500 

2.  Забори 70000 

3. Камера відео нагляду – програма «Безпечне місто» + 

установка стовп  
25000 

РАЗОМ: 297500 

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  

……………………………………………...…    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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