
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 201$ рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )

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

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

Капітальний ремонт груп в ДНЗ №21 «Дзвіночок»

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

проект: □  малий X  великий

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

м.Чернігів, Деснянський район, центральна частина міста

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

Дошкільний навчальний заклад №21 «Дзвіночок», вул.ГГятницька З 5-А

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

Проведення капітального ремонту в 6 групових приміщеннях дошкільного 
навчального закладу №21 «Дзвіночок».

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, який 
може бути потенційним виконавцем проекту):

Капітальний ремонт 6 дитячих групових приміщень, а саме в кожному 
приміщенні: роздягальні, ігрової, спальні, санвузла. Проведення цих робіт 
повинно передбачати заміну водних комунікацій в групових приміщеннях, 
встановлення нових вікон, проведення сучасних внутрішніх будівельних і 
інтер’єрних робіт: вирівнювання і фарбування стелі, стін, вирівнювання і



2

укладання нового лінолеуму на підлогу, встановлення нових внутрішніх 
дверей, облаштування нових сучасних туалетних кімнат для дітей (4 туалети
3 6). Наповненення новими меблями 6 роздягален груп, новою сантехнікою
4 туалетні дитячі кімнати.

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)

Реалізація проекту дасть можливість створити для маленьких мешканців 
громади міста, вихованців ДНЗ №21 комфортні, сучасні, естетичні умови 
перебування, яких діти зараз позбавлені. Враховуючи постійну високу 
наповнюваність дітьми закладу (при кількості місць 116 фактична 
наповнюваність складає 140 -150  дітей) і опосередковану участь батьків та 
бабусь/дідусів вихованців, їх пряму зацікавленість в умовах перебування 
малюків, щорічна пряма і опосередкована доступність до результатів 
проекту становить щорічно більше 1000 осіб. Якщо врахувати щорічні зміни 
контингенту дітей в 25-30%, то кожний рік це число буде рости в значній 
арифметичній прогресії. Автор не приймає заперечень щодо того, що 
бюджетний заклад не повинен претендувати на місце в Бюджеті участі 
міста. Вихованці закладу є маленькими та повноправними членами громади 
міста, і фінансування саме дитячих потреб має бути пріоритетом для 
громади.

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 -  створення сучасних, комфортних умов перебування дітей 
в дитячому садку. Опосередкованим підсумком проведених робіт буде 
практичне втілення енергозберігаючих технологій тому що, водні і теплові 
мережі, які функціонують в закладі з 1969 року без кап.ремонтів, мають 
невеликі коефіцієнти корисної дії, і їх заміна буде тільки позитивом для 
бюджету міста. В дитячих групових приміщеннях капітальні ремонти 
ніколи не проводились з дня відкриття закладу у 1969 року. Вікна 1969 року 
втратили можливості повноцінної експлуатації, більшість з них забиті 
цвяхами, т.к. їх відкриття неможливе і навіть небезпечне. Туалетні 
приміщення для дітей 1969 року облаштування не витримують жодної
критики. Повноцінне виховання дітей в таких умовах неможливе. Діти
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повинні бачити краще і прагнути до того, щоб бути в майбутньому 
справжніми дбайливими господарями міста і країни, а створити всі умови 
для цього обов’язково повинні дорослі. Після реалізації проекту ним будуть 
користуватися діти, які виховуються в ДНЗ №21, щорічно 140-150 дітей, з 
наступною щорічною добавкою малюків-користувачів + 25(30)% при 
щорічній зміні контингенту дітей. Опосередкованими ‘користувачами 
новими умовами перебування дітей в закладі будуть батьки та бабусі/дідусі. 
Якщо прорахувати кількість прямих і просто дуже зацікавлених 
(опосередкованих) користувачів результатів проекту за наступні 10 років, 
це більше 13 000 мешканців громади міста. Автор вважає, що така велика 
кількість мешканців міста заслуговує на реалізацію даного проекту.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість 
(брутто), грн

1. Демонтаж старих вікон, обладнання санвузлів, та 
комунікацій. 60 000

2.Встановлення нових вікон, облаштування зливів, 
откосів, обладнання нових водних комунікацій. 750 000

3.Зачистка приміщень перед ремонтом. 30 000

4.Вирівнювання стелі, стін, підлоги. 100 000

5.Фарбування стелі, стін, укладання нового лінолеуму. 
Встановлення нових внутрішніх дверей. 150 000

6.Облицювання плиткою стін і підлоги дитячих туалетів, 
встановлення нового сантехнічного обладнання. 240 000

7. Встановлення нових меблів в дитячі роздягальні. 120 000

РАЗОМ: До 1 450 000 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.л. (необхідне підкреслити):
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а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси dnz21.d@ukr.net
і

ostashkov.familv@amail.com cherniQov.dnz21@amail.com для зазначених вище

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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