
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:
Облаштування дитячого ігрового майданчика «Чекаємо на казку 
разом»

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

проект: х малий великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова для жителів громади міста 
Чернігова та гостей міста

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

14013, Чернігів Проспект Перемоги, 135
Чернігівський обласний театрально-видовищний дитячий (ляльковий) театр ім.
О.П.Довженка

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Облаштування сучасного та безпечного дитячого ігрового майданчику "Чекаємо на 
казку разом" для дітей різних вікових груп: від 1 до 6 років та від 7 до 10 років перед 
будівлею Чернігівського театру ляльок ім.О.Довженка.

5. Опис проекту
Дитячий ігровий майданчик перед будівлею театру ляльок м. Черінгова включає: 
ігровий комплекс, ігрові та навчальні панелі, лавки паркові, дитячі лавки "Забава", 
столи для вуличних настільних ігор, урни, огорожа, сучасне травмобезпечне покриття, 
балансир для дітей з обмеженими фізичними можливостями, фігури казкових героїв 
тощо. Передбачений плановий строк реалізації проекту не перевищує 12 місяців.
Даний проект буде географічно, інформаційно доступним для усіх мешканців громади 
та гостей міста Чернігова. Проект в означений термін може бути завершеним та його 
результат -  придатним для використання.

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 
Чернігова у разі його реалізації:

a.korukovets
Пишущая машинка
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Очікувані результати:
- створення умов для виховання та відпочинку дітей, які завітали до театру ляльок на 
виставу чи інший захід;
- організація дозвілля громади в інший час;
- забезпечення заходів з безпеки життєдіяльності.

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари
Проблема:
Відсутність сучасного, безпечного дитячого ігрового простору перед дитячим театром в 
м. Чернігові для прогулянок дітей перед або після відвідування заходів у театрі ляьок, 
відпочинку мешканців територіальної громади в інший час.

Головна мета:
1. Забезпечити мешканцям громади можливість змістовного дозвілля шляхом 
облаштування дитячого ігрового майданчику перед дитячим театром міста.
2. Забезпечити належні, безпечні умови для проведення вільного часу.

Групи мешканців, які можуть користуватися дитячим ігровим майданчиком:
*діти різних вікових груп - дитячий майданчик буде облаштовано спеціально для 
дітей, що надасть їм можливість повноцінно та безпечно грати та розвиватися, 
знайомитися та спілкуватися;
* діти з обмеженими фізичними можливостями -  театр реалізує декілька інклюзивних 
проектів, тому дуже часто його відвідують саме ця категорія дітей.
*молоді батьки з маленькими дітьми - можливість спільного відпочинку батьків зі 
своїми дітьми, ранній активний розвиток маленьких дітей та виховання у 
підростаючого покоління любові до театрального мистецтва;
*всі мешканці територіальної громади - поліпшення комфорту дозвілля, можливість 
контролю батьками місце знаходження їх дітей.

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

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

1. Придбання травмобезпечного покриття та його 
укладка

50 000

2. Залучення фахівців для вирівнювання та підготовки до 
укладання покриття та встановлення всіх складових

18 000

3. Фігури казкові 4 шт 40 000

4. Стіл зі стільцями для вуличних ігор «Квітка» 6 500

5. Г ойдалка «Пружинка» 7 500

6. Балансир для дітей з ОФМ 8 500

7. Ігрова та навчальна панелі 20 000
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8. Огорожа майданчику дитяча 18 000

9. Урна для сміття 2 000

10. Лавки (2 шт) 13 000

11. Додаткове освітлення 12 000

12. Інші поточні витрати 20 000

РАЗОМ: 215 500

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 
уапарапіпа15 @ашаіі.сош 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):

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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