
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)

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

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

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

м.Чернігів вул. Мстиславська,76
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 Чернігівської 
міської ради Чернігівської області

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Заміна 85 вікон навчального закладу в спортивних залах та залах 
хореографії, які мають непоправний фізичний знос несучих 
брусів,особливо нижнього.Вони розкладаються через дію часу і 
вологи. Рами не забезпечують надійність кріплення стекол,при 
закриванні відсутнє належне прилягання по площині брусів.Все це 
приводить до втрати теплової енергії в навчальному закладі.

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, 
який може бути потенційним виконавцем проекту):
Заміна фізично застарілих вікон на енергозберігаючі. Забезпечення 
30% економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв.Навчальний

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )
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Примітка: пункти, зазначені „ *” є обов ’язковими для заповнення!

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
Енергоефективність в навчальному закладі

□

заклад щорічно споживає 1300 Гк тепла, що коштує 1,7млн.грн.



Завдяки 30% економії що дають енергозберігаючі засоби (заміна на 
металопластикові вікна ) дасть заощадження 170тис.грн. в рік. За 4 
роки буде окуплена вартість проекту по заміні вікон на 
металопластикові.

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) 
Навчальний заклад працює з 800 до 2000 години. В навчальному закладі 
навчається 1230 учнів м. Чернігова. На базі школи працює Федерація 
художньої гімнастики 114 учениць, 6 груп продовженого дня для 180 
учнів 1-4 класів , танцювальний колектив «Аеліта» 120 учнів, широка

• •   • тмережа різноманітних гуртків, два великих спортивних зала, 5 
хореографічних залів, басейн.
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)
Основна мета реалізації проекту -  економія бюджетних коштів, 
створення комфортних умов для навчально-виховного процесу та

• • •  • • • о  • •  и  т хпозаурочної діяльності учнів - дітей мешканців мікрорайону. Це 
завдання повинно бути реалізоване тому що металопластикові вікна 
мають значні переваги:
1) відсутність протягів;
2) теплоізоляція, до 30% економії енергоносіїв;

3) шумоізоляція приміщення, від 25-35 дБА (рівень постійних шумів 
75-85 ДБА) для корисного навчання школярів;
4) ударостійкість і пожежна безпека;

5) легкість догляду;
6) безпечність для дітей і навколишньогосередовища;
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн.

І.Вартість вікна за 1шт. 6120грн.
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2.Монтаж/демонтаж за 1шт.
600грн.

З.Відкоси (матеріал+робота) 7800грн.

4̂ і ін а з а о д и н к о м л е т »

7500грн.

Загальна вартість за 85 вікон РАЗОМ: 637500грн.

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 

сЬегпІ2ІУІ9(Й),2mail.C0m 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.
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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