
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):

Облаштування дитячого майданчика та автостоянки на мікрорайоні «Круг».

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

проект: ЕИ малий Х великий

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

Мікрорайон «Круг».

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

Вул. Попудренка будинки № 12, 12А, 12Б, проспект Перемоги будинки № 37,35,31

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Створення розвивально-ігрового середовища на дитячому майданчику. Гра -  провідна 
діяльність дошкільників, їм постійно необхідно рухатись, розвиваючи свої фізичні 
якості, зміцнюючи здоров’я.
Облаштування автостоянок для легкових автомобілів на прибудинковій території 
спального мікрорайону «Круг», встановлення огорожі, відповідних дорожніх знаків, 
нанесення розмітки та ремонт асфальтобетонного покриття.
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5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, 
який може бути потенційним виконавцем проекту):
Забезпечення батькам безпечного місця для дітей,комфортне та цікаве дозвілля для 
дітей різного віку. Встановлення штучного покриття на майданчику допоможе 
вирішити проблему незручності та небезпеки ґрунтового покриття, виключить випадки 
травматизму дитини. Встановлення скамійок по периметру надасть змогу батькам 
постійно спостерігати за дитиною та разом відпочивати
Облаштування автостоянки для легкових автомобілів на прибудинковій території 
спального мікрорайону «Круг», встановлення огорожі, відповідних дорожніх знаків, 
нанесення розмітки та ремонт асфальтобетонного покриття зробить район безпечним 
для дітей та її жителів.

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 
Чернігова у разі його реалізації:
(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин 
роботи о б ’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і 
які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)
Доступно для всіх дітей району «Круг» і поблизу розташованих будинків мікрорайону. 
Автостоянкою облаштованою для легкових автомобілів на прибудинковій території 
спального мікрорайону «Круг» зможуть користуватися, як мешканці мікрорайону, так і 
його гості, огорожа в районі автостоянки планується для розділення зон паркування, 
зелених зон та дитячого майданчику, що в свою чергу унеможливить паркування на 
зелених зонах та створить місця відпочинку безпечним для дітей та її мешканців.

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)
Облаштування дитячого майданчика є актуальним і необхідним засобом гарантованого 
усестороннього розвитку дитини. Більшість дітей вільний час проводять вдома біля 
телевізорів та комп’ютерів тому що відсутня альтернатива дозвілля. Постійно 
спостерігається сумна картина, коли матусі з колясками та старшими дітками 
перебувають на тротуарах де постійно припарковано багато машин, а дітки знаходяться 
в небезпеки.
У разі реалізації проекту «Облаштування дитячого майданчика та автостоянки на 
мікрорайоні «Круг», спальний мікрорайон отримає облаштований дитячий майданчик 
та автостоянку для легкових автомобілів загального користування, адже на 
сьогоднішній день, автостоянка відсутня. Реалізація цього проекту унеможливить 
стихійне паркування на зелених зонах та стихійне паркування на між дворових 
проїздах, котре створює неабиякі проблеми для дітей та їх матусь.
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

1. Асфальтобетонне покриття 305 000 грн.

2 Огорожа 84 480 грн. |

3. Освітлення LED 15 000 грн.

4. Урни 2 500 грн.

5, Комплекс 138 000 грн.

6. Покриття 280 500 грн.

7. Лави 14 400 грн.

РАЗОМ: 902 871 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.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси \уаусЬег@икгпег 
для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси 11
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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