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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)
Ідентифікаційний номер проекту

96

1. Назва проекту: Парк європейського періоду
2. Вид проекту :
проект:

малий

Х

великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова: район «Шерстянка»
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Парк знаходиться біля міського
вул. Дмитра Самоквасова, буд. 8

палацу

культури

за

адресою

м.Чернігів,

4. Короткий опис проекту
Мікрорайон «Шерстянка» не відповідає сучасним вимогам благоустрою. Саме тому
ініціативна група розробила даний проект реконструкції парку відпочинку
5. Опис проекту
Найголовнішим для людства завжди було здоров’я дітей, першою нагальною потребою
є створення всіх умов, аби діти були здоровими . Парк знаходиться в робочому районі
міста, тому не має таких привілеїв, як центральні міські райони, які вже обладнані
сучасними зонами відпочинку. Тому на прохання батьківської громади та жителів
мікрорайону потрібно забезпечити дітей нормальними умовами відпочинку.
6. Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста
Чернігова у разі його реалізації:
У парку планується відпочинок понад 2430 дітей, особливо під час канікул та вихідних.
Протягом навчального року планується проводити тренувальні заняття для учнів та
дошкільнят району з правил вуличного руху, у спеціально обладнаному містечку на
території парку. Відвідування парку - відкрите для всіх жителів мікрорайону та міста.
7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари
Сучасне життя повне стресів і навантажень. Неможливість нормально відпочити
зменшує продуктивність праці та погано впливає на здоров’я людини. Жителі
мікрорайону «Шерстянка» просять про реконструкцію парку відпочинку.
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8. Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
Складові завдання
1.Складання проекту реконструкції парку

Орієнтовна вартість
(брутто), грн
5000

2. Зрізання та кронування аварійних та сухих дерев

120000

3. Прокладання доріжок і тротуарів та ліній живлення
ліхтарів

967000

4. Будівництво дитячого майданчика, встановлення
обладнання

98000

5. Встановлення «альпійських гірок»

24000

6. Висадження дерев та кущів

84000

7. Обладнання газонів 1,93 Га

82000

8. Обладнання дитячого майданчика для вивчення
«Правил вуличного руху»

9000

9. Встановлення ліхтарів для освітлення парку

76000

10. Встановлення бесідок та лавок для відпочинку
людей похилого віку, людей з обмеженими
можливостями та матерів з дітьми .

35000

РАЗОМ:

1500000
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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
……………………………………………...… для зазначених вище цілей

адреси

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?
…………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………….
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