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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 ) 
74 

 

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

 

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

Благоустрій прибудинкової території по вул.Родимцева, 6; Мстиславська, 3; 

Шевченка, 9 

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

 

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

проект:   + малий       
  

  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

вул.Родимцева, 6; вул. Мстиславська, 3; вул. Шевченка, 19……………..…………… 

 

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

вул.Родимцева, 6; вул. Мстиславська, 3; вул. Шевченка, 19………………..…………… 

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

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

 

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

Будівництво під'їзду для сміттєвозів до місця збору сміття у дворі по вул. 

Родимцева, 6. 

Ремонт тротуару у дворі будинків по вул. Шевченка, 19, вул. Мстиславська, 

3, вул. Родимцева, 6. 

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

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

Будівництво під'їзду для сміттєвозів до місця збору сміття у дворі по вул. 

Родимцева, 6. 



 

2 

 

2 

Ремонт тротуару у дворі будинків по вул. Шевченка, 19, вул. Мстиславська, 

3, вул. Родимцева, 6. 

 

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)  

Територія доступна для всіх мешканців м.Чернігова, гостей міста. Через територію 

пересуваються як мешканці прилеглих будинків так і відвідувачі Молодіжного театру, 

кафе «Хуторок», магазину «Седам»,……………………………………………………... 

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

 

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)   

На прибудинковій території облаштована площадка  для збору сміття, однак із-за 

того що сміттєвози із-за своїх великих габаритів не можуть повернутися назад, вони  

виїзджають із площадки по «зеленій зоні», пошкоджуючи її та утворюють грязь та пил. 

Прибудинкові тротуари знаходяться в занедбаному стані, мають пошкодження, не 

облаштовані відводом для води, не придатні для використання. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Земляні роботи 30 000 

2. Бордюри  10 000 

3. Асфальт  110 000 

4. Укладка асфальту 70 000 

5.  

6.  

7.  

РАЗОМ: 220 000 
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