
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 2016 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):
Реконструкція території Парку культури і відпочинку «Залізничний»

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

проект: ЕИ малий Х великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова:
Біля Залізничного вокзалу, за стрілецьким тиром, впродовж вул. Привокзальної, 

вул. Жабинського та проспекту Перемоги.

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

Чернігів, Парк культури і відпочинку «Залізничний» (площа 2 га), впродовж вулиці 
Привокзальної.

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Вже кілька років ми намагаємось відродити Залізничний парк, хоча б як було до 

1991 року: це -  програма-мінімум! А взагалі ми бачимо цей мальовничий куточок
поблизу авто- та залізничного вокзалів досить привабливим... Дещо вже зроблено 
мешканцями вулиці Привокзальної та небайдужими жителями Чернігова. Тепер 
планується: прокласти тротуарні доріжки, пообрізати дерева, встановити освітлення, 
урни для сміття, лавочки для сидіння, приладдя для дитячого ігрового комплексу для 
осіб з обмеженими фізичними можливостями з ігровою зоною для малюків, пандус для 
інвалідів, а також -  приладдя для використання Wi-Fi. В подальшому -  можливо 
встановлення сцени, приладдя для літнього кінотеатру, відновлення танцмайданчику та 
фонтану, тощо.

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



2

1. Підготовка території парку: розчищення дерев, підсипка землі, тротуарні доріжки, 
встановлення освітлення та упорядкування зовнішнього водовідведення.
2. Пандус для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
3. Встановлення урн для сміття.
4. Встановлення дитячих ігрових комплексів для осіб з обмеженими фізичними 
можливостями.
5. Лавочки для сидіння.
6. Гойдалки на пружинах.
7. Wi-Fi.
8. Проектно-кошторисна документація.

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)

Все, що буде встановлено в Залізничному парку, завжди доступно! Всі мешканці 
Чернігова користуються і сьогодні цим парком в зручний для них час, після 
переобладнання/впорядкування Wi-Fi тут планується в літній час завжди. Не 
передбачається брати оплату за користування встановленим обладнанням. Також 
обов’язкове ігрове обладнання для дітей з обмеженими можливостями, пандус при 
вході.

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: відтворити міський Залізничний парк, зробити зону відпочинку та 
дозвілля.

Проблема: впорядкування зеленої зони частини міста для відпочинку батьків 
з дітьми, молоді, парк очікування для пасажирів автобусів та поїздів.

Залучення всіх бажаючих громадян Чернігова до спільного дозвілля. Можливо 
проведення міських фестивалів, конкурсів, соціокультурних заходів Чернігівської 
міської централізованої бібліотечної системи та концертів самодіяльності у 
мальовничому куточку нашого міста. Всі без винятку жителі і гості Чернігова зможуть 
користуватися цим парком. Це -  район Привокзального ринку, досить привабливе 
місце, ще й район Залізничного та Автовокзалу Чернігова. Тут сходиться майже 
половина всіх маршрутних автобусів, також є тролейбусна лінія. Багатолюдний район 
досі не розвинутий. А жителі мікрорайону «Круг», кількість яких росте завдяки 
будівництву нових будинків, будуть дуже вдячні!

Бенефіціаром даного проекту є всі громадяни міста Чернігів, а також наші гості, 
які прийдуть в цей парк відпочивати або очікувати свій автобус чи потяг.
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

1. Встановлення дитячих ігрових комплексів для 
осіб з обмеженими фізичними можливостями 200 000 грн.

2. Урни для сміття (15 шт.) 15 000 грн.

3. Встановлення пандусу 100 000 грн.

4. Лавочки для сидіння (10 шт.) 80 000 грн.

5. Гойдалки на пружинах (5 шт.) 6 000 грн.

6. Видавнича продукція 5 000 грн.

7. Розчищення дерев 150 000 грн.

8. Підсипка землі 100 000 грн.

9. Тротуарні дорожки 400 000 грн.

10. Встановлення освітлення 100 000 грн.

11. Зовнішнє водовідведення (лотки) 100 000 грн.

12. Проектно-кошторисна документація 50 000 грн.
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13.Wi-Fi 10 000 грн.

РАЗОМ: 1 316 000 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).

11.* 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 e-mail: 
vaul@ukr.net 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.
12. 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?

4

mailto:vaul@ukr.net


5


