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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 ) 
98 

 

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

 

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

Чистий Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина» 

 

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):  

Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина» 

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

Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина» 

м.Чернігів, вул.77-ї Гвардійської Дивізії 

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

Даний проект направлений на підтримання чистоти в ландшафтному парку «Ялівщина» 

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Чернігів- зелене місто, яке налічує 7 парків, один з них Ялівщина – історична 

місцевість у північно-східній частині міста (Деснянський район). 

Це місце відпочинку та релаксу для мешканців міста. 

Але із-за відсутності логістики вивозу сміття та відсутності смітників – це 

призводить до забруднення сміттям території парку. Що є основною проблемою 

парку. 

Для вирішення даної проблеми пропоную такі дії: 

- Встановлення смітників на стежках для прогуляок; 

- Встановлення табличок «Не смітити», «Смітник там(вказівна стрілка)», «Не 

паліть багаття»; 

- Налагодження логістики вивозу сміття при залученні сторонньої організації, яка 

спеціалізується на цьому; 

- Проведення волонтерської еко-акцій один раз в сезон(весна/літо/осінь). 
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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)  

Цей проект дасть можливість всім мешканцям міста відпочивати на прогулянці у 

чистому ландшафтному парту «Ялівщина». Ним зможуть користуватися всі мешканці 

міста.  

 

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)   

Мета проекту: чистий та безпечний регіональний ландшафтний парк «Ялівщина». 

Проблема: велика кількість сміття в даному місці. 

Завдання: 

- встановити достатню кількість смітників; 

- навчити відвідувачів парку користуватися смітниками,  а не смітити в парку; 

- залучати мешканців міста до проведення суботників. 

Запропоновані рішення: 

-  проведення еко-акцій один раз в сезон (весна/літо/осінь); 

- на еко-акціях проведення волонтерами лекцій про вплив сміття на оточуючу середу, 

привертання до проблеми парту ЗМІ; 

- встановити достатню кількість смітників на стежках для прогулянок містян; 

- налагодження логістики з вивозу та прибирання сміття; 

- встановлення табличок «Не смітити», «Смітник там(вказівна стрілка)», «Не паліть 

багаття». 

 

Реалізація даних завдань дасть можливість  виправити теперішній стан парку та 

підтримати чистоту в майбутньому. 

Вплив на мешканців: підвищення відповідальності перед природою та зручність для 

відвідувачів парку. 

Основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами реалізації завдання: 

всі мешканці та гості міста 

  

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Смітники  - 50 шт. 50 000,00 

2. Таблички – 100 шт.  15 000,00 
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3. Роботи зі встановлення 15 000,00 

4. Пакети для сміття на рік 4 000,00 

5. Знаряддя для проведення суботників: 

- Рукавиці – 400 шт 

- Пакети для сміття – 200 уп. 

- Мішки для сміття – 30 уп. 

 

50 000,00 

6. Логістика прибирання та вивозу сміття на рік 40 000,00 

РАЗОМ: 174 000,00 

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  

0635297363a@gmail.com    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?   

 

 

Як зараз: 
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