
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 2020 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)

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

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

Долина Амурів

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

проект: х малий великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):
Район «Червоного» мосту, вул.Шевченка...............................................................................

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

вулиця Пушкіна, 15

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Проект передбачає благоустрій території біля РАГСу, а саме створення зон 
відпочинку та фотозон, озеленення території.

https://yandex.ua/maps/?text=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B3%D1%8B%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%81%D1%83%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=31.309513%2C51.495785&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCYli8gaYHUJAEdGVCFT%2F%2FkhAEhIJ%2B3lTkQpj1j8R%2BN7foL36zD8iBQABAgQFKAAwATjCoKS9tqvm8RJAkwFIAFXNzMw%2BWABiLW1pZGRsZV95YW5kZXhfdHJhdmVsX0NhY2hlU3RhbGVuZXNzTWludXRlcz0yMGIkbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcXVlcnlfdHlwZXM9cnVicmljYh5taWRkbGVfeWFuZGV4X3RyYXZlbF9FeHAzODAyPTFiKG1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9maWx0ZXJfd2luZG93PTUwMDBiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiKm1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9yZXF1ZXN0X3dpbmRvdz0xMDAwMGIebWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcGVybWFsaW5rcz0xYh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiMXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW91cHBlci9mZWF0dXJlc0Zyb21PYmplY3RzPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWIwcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PXBhcnRuZXJfY2xpY2tzYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCdWFwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0B48ivP8IBBbz%2BvcUE&ol=biz&oid=1219460924
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5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, 
який може бути потенційним виконавцем проекту):
Для облаштування території біля РАГСу передбачено створення комфортних зон для 
відпочинку мешканців та гостей міста Чернігова. Створення фотозон: арка з квітів, 
декоративні скульптури Амурів, інсталяція, озеленення території. Після проведення 
даних робіт у відвідувачів парку буде можливість комфортно відпочити, робити якісні 
сучасні фото біля яскравих інсталяцій.

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 
Чернігова у разі його реалізації:
(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин 
роботи о б ’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і 
які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)
На облаштованій території зможуть безкоштовно відпочивати всі бажаючі мешканці, а 
також гості міста Чернігова.

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)

Проблема: за даних умов комфортний відпочинок у парку біля РАГСу 
неможливий, оскільки відсутні належні умови: немає урн для сміття, місць 
для сидіння, територія занедбана.

Метою проекту є : оновлення території єдиного РАГСу в місті Чернігів, 
створення зон відпочинку для бажаючих та облаштування сучасними 
фотозонами для молодят.
Рішення: для реалізації проекту передбачено такі етапи:

- придбання необхідного обладнання і зелених насаджень.
- встановлення об’єктів: скульптур Амурів, арки з квітами, інсталяції, 

лавок, урн.
- висадження рослин.
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Чому цей проект повинен реалізуватися. Дані заходи дозволять 
мешканцям і гостям міста комфортно відпочити на даній території, місце 
стане більш привабливим для святкування весільних церемоній, де всі 
охочі зможуть робити сучасні фото та відпочивати.

Цільова аудиторія. Реалізація даного проекту передбачена для мешканців 
та гостей міста Чернігова будь-якого віку, зокрема мешканців мікрорайону 
«Червоний міст», а особливо для молодят.

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

(брутто), грн

І.Урни (10 шт ) 
1шт- 1800грн

18000 грн

2. Лавки (6 шт ) 
1шт-5000грн

30000 грн

З.Арка (1 шт)
1 ар к а :

- Каркас арки 12000грн
- Квіти (петунії-15 000грн)

(пеларгонії-15 000грн)

42000грн

З
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4.Скульптури Амурів (6 шт) 
1 шт- 10000грн

60000 грн

б. Рододендруми (3 шт ) 
1 шт- 500грн

1500 грн

Бесідка (1 шт )
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30000грн

Інсталяція (1 шт )

21000грн

Вазони з квітами (4 шт) 
Квіти(петунії)-5000грн 
Вазони-2000грн

7000грн

РАЗОМ: 209 500 грн

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 адреси 
galinavershok@gmail.com для зазначених вище цілей
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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):

а) 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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