
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 2018 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):

Граючись зростаємо.

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

□  проект: малий Щ великии

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону:

Мікрорайон Масани

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

м. Чернігів, вул. Незалежності, 20

Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 75 Чернігівської міської ради 

Чернігівської області

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

Ремонт та оснащення музичної зали ДНЗ № 75. Наповнення технічніш 

обладнаннялі, атрибутами та костюмами . Оснащення ігрових майданчиків на 

вулиці обладнаннялі для рухової активності дошкільників.
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5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 
який може бути потенційним виконавцем проекту):

Ремонт та оснащення музичної зали. Штукатурка, фарбування стін та стелі; 
заміна покриття на підлозі; заміна вікон; заміна дверей; заміна тюлі , ламбрекенів; 
заміна меблів (методична шафа, стіл письмовий, стілеиь до фортепіано, стільиі 
дитячі, стільиі дорослі).

Придбати: ноутбук, акустичну систему, проектор, екран; килим; набір іграшок 
«Бі-ба-бо»; театральну ширму, дитячі музичні інструменти; дитячі українські 
наиіональні костюми, костюм Снігуроньки -  дорослий; ялинку штучну, ялинкові 
прикраси; бальні сукні дитячі; білі сорочки, чорні жилети, метелики для хлопчиків, 
карнавальні костюми звірів.
Обладнати ігрові майданчики на вулииі обладнанням для рухливих та спортивних ігор.

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)

Для користування вихованнями дошкільного навчального закладу № 75
7. Обгрунтування 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)

Щодня в музичній залі ДНЗ № 75 проходить 6-7 занять з музики, свята, розваги. 
Також проходять відкриті заходи для батьків та збори колективу. За 22 роки 
існування закладу не було жодного разу повноиінного ремонту, не замінювались меблі 
та оснащення. Здійснення даного проекту забезпечить : створення комфортних умов 
для дітей та дорослих; забезпечить умови для розвитку творчих здібностей дітей 
через організаиію основних видів дитячої музичної діяльності.
Ігрова діяльність -є провідною для дошкільнят .Для забезпечення повноиінного 
активного відпочинку дітлахів необхідне безпечне, нове та сучасне обладнання.

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

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

1. Штукатурка, фарбування стін, стелі, заміна підлоги, 
вікон - 5, дверей -  2. Площа приміщення -  90 м2

150.000

2



з

2. Заміна тюлей, ламбрекенів, ширм, килима 35.000

3. Заміна меблів, шафи методичної, стола письмового, 
стільця до фортепіано, стільців дитячих -  30 шт., стільців 
дорослих -  30 шт.

28.000

4. Придбати техніку: ноутбук, акустичну систему, 
проектор, екран, кондиціонер

35.000

5. Придбати набір іграшок «Бі-ба-бо», театральну 
ширму, дитячі музичні інструменти

7.000

6. Придбати ялинку штучну (2,5 м.), ялинкові прикраси, 
костюм Снігуроньки (дорослий), карнавальні костюми 
звірів (дитячі) -  15 шт.

5.000

7. Придбати українські національні костюми для 
дівчаток -  15 шт.(120 -  130 см. зріст), українські 
національні костюми для хлопців -  15 шт., костюми 
«Пори року» - (дорослі)

40.000

8.Виготовити 14 пісочниць-трансформерів. 84000

9. Гірки з одним спуском 11 99000

10. Машина вантажна 6шт. 72000

11. Автобус 8шт. 88000

12. Лавки з навісами-грибочками 14 шт. 50000

10. Будиночки 14шт. 14000

РАЗОМ: 679 000

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 
(інеобхідно 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.......................

З
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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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