
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)

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )

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

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

Бокси життя: якщо можеш- віддай, якщо хочеш -візьми
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак ״ х ”, який вказує тип проекту): 
проект: малий О  великий
Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):
Основні мікрорайони міста.
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Буде узгоджена пізніше.

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

Ми пропонуємо поставити бокси, куди чернігівці зможуть приносити непотрібний одяг, 
іграшки та взуття. А інші чернігівці, які опинилися у складних життєвих обставинах 
матимуть змогу взяти собі необхідні речі.

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, який 
може бути потенційним виконавцем проекту):
Встановлення боксів для прийняття одягу, іграшок та взуття, яке вже не потрібне людям , 
у основних районах Чернігова.
Всі контейнери виготовлені з листової сталі товщиною 1,0 мм, 1,2 мм, 1,5 мм і 
пофарбований.Колір за бажанням.Контейнери також можуть бути захищені додатковим 
покриттям проти графіті. Розміри: 1085х1110х2180тт. Бокси можна закупити у ТОВ 
"НВП "Укрресурс" (Ьйр8://^^^.икгге8иг8.сот/). Доставка Боксів здійснюється 
виробником за кошти замовника (Нова Пошта не здійснює доставку, тому що контейнери 
завеликі). За подальше обслуговування боксів будуть відповідальні: Товариство 
Червоного Хреста України (Чернігівська обласна організація) вул. Івана Мазепи 1-б. ; 
соціальний проект безкоштовний магазин «ДякуЮ» Гребнєва Юлія. Для монтажу 
контейнера(переміщення його з машини на землю) необхідне застосування крану- 
маніпулятора,послуги можна замовити за телефонами: 0978887149, 0638931130

Для того, щоб люди дізналися, що такі бокси існують нам також буде необхідна реклама 
(рекламні флаєра) та інформаційні таблички, які можна замовити у рекламного агентства 
«Септем», щоб люди розуміли як правильно користуватися боксами .
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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)
Цілодобові бокси для обміну речей ;

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 данними сайту (Ь11р5://^^^.0462.иа/пет/2095580/Ье2гаЬо1іса-у-сегпідоу5коі- 
0Ь1а51і-па-0гїпи-уакап5іи-7-Ье2гаЬ01пуЮ у Чернігові налічується близько 11,4 тис. 
безробітних людей, які потребують допомоги у вигляді речей.
Мета: покращення матеріального стану чернігівців, які опинилися у скадних життєвих 
обставинах, шляхом надання можливості отримати безкоштовно речей. Часткове 
вирішення екопроблеми.
Вирішення проблеми : Встановлення боксів біля місць з більшою охороною.
Основні групи людей ,які зможуть скористатися проектом після його реалізації: усі люди, 
які опинилися у складних життєвих обставинах.
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

І.Бокси (3 шт.) * 15000грн 45000

2. Доставка Боксів (3шт.)*3000грн 9000

З.Рекламні флаєра:
• розробка макету(350грн)
• друк(0,099м х 0,21м)(10000шт.) оптова 

ціна=2480грн

2830

4.Монтажна, встановлюючи робота (кран маніпулятор) 
3год*600грн

1800

5.Інформаційні таблички:
• розробка макету (300грн)
• повно кольоровий друк на оракалі = 125грн/м2 * 

6шт.

1050

РАЗОМ: 59680

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):

а) 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
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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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