
Додаток 1 до Положення про 
громадський бюджет (бюджет 
участі) у місті Чернігові

Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 
рахунок кош тів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 
Черніг ові 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):
Вільний простір -  вільний доступ для дітей з особливими потребами

2. - Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак ,,х", який вказує єутнасть 
витрат):

видатки: потомні 55 капітальні

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону)-. Деснянський район
3. я Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Проспект Перемоги, 18.з КЗ «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр №2»

4. " Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Для збільшення кількості приміщень з метою надання реабілітаційних послуг 
вихованцям закладу та дітям з особливими потребами м. Чернігова, необхідно 
облаштувати приміщення їдальні і перенести дошкільну групу на другий поверх та 
поділити існуючі класні кімнати.

5. Опис проекту (щзіімітки: опис проекту не повинен містити вказівки на суб'єкт, 
який може оути потенційним виконавцем проекту):
Для с і ворення 10 приміщень для навчання і реабілітації потрібно перегородити 5 
класних кімнат, які складаються з навчальної та ігрової частини. Обладнати їдальню в 
приміщенні дошкільної групи для підготовчих і десятих класів.

6. ' Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 
Чернігова у разі його реалізації:
Реалізація даного проекту забезпечить можливість отримання реабілітаційних послуг та 
соціалізацію дітей з особливими потребами, надання консультацій батькам, педагогам 
інших навчальних закладів для навчання, виховання і взаємодії з дітьми певної 
категорії.
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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)
Велика кількість батьків таких дітей знаходяться в інформаційній ізоляції, не мають 
можливість можливості отримати поради спеціалістів: дефектолога, психолога, 
логопеда, психіатра, реабілітолога, масажиста та інших фахівців.
8. Оріснювна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання 0  р і єнт о в н а вартість 
(брутто), грн

1 .Капітальний ремонт приміщень 1-го класу та кабінету 
інформатики, з метою перенесення в них дошкільної 
групи №]

100000

2.Переґородження класних кімнат 350000

3.Обладнання шкільної їдальні та оснащення її 
обладнанням 150000

4.Облаштування шкільних туалетів 150000

5.Облаштування душових кімнат 200000

6.

7.

РАЗОМ: 950000

д. -----  -  X  * Ч ' « ч  і  і>  д и

територіальної громади міста Чернігова, мають право голосу та підтримуют ь що 
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).

і .А Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, 3 
ому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМї, з метою

обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і '.Д. (непохідне підкреслити)

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
  для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використ ання своєї електронної адреси ....................
о) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 
цілей.
Примітка:
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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) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?

.. / /Ч /* &  У У У  /  < ? / '

........................  ........:.......................
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С ТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВЛТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

13.* Автори пропозиції (проекту) та їх контактні дані (дані необхідно вписати чітко 
і зрозуміло). Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Чернігівської 
міської ради: ______________________________ ____________________

Ім’я та Прізвище** Контактні дані Підпис***

1. Маринченко Артем Поштова адреса: (1 4 0 1 7 ) , м. Чернігів, 
/А 'У( ’>АУ/тл? )  /Р -М . ф а/ҐЯ /гА г).;< Г

e-maiJ: snvk-oP@iikr.net

№
тел.:

9 8 8 7 7 7 7 0 6

Серія та 
№
паспорте1

Н К 7 4 9 5 0 7

2 . Поштова адреса: ( ін д е к с ) , м. Чернігів,

e-mail:

№
тел.:

Серія та 

паспорте'

пJ . Поштова адреса: ( ін д е к с ) , м. Чернігів,

e-mail:

№
тел.:

Серія та
№
паспорте

...........

** Будь-ласка, вкажіть особу/уповноважену особу/уповноважених надавати 
інформацію представникам Чернігівської міської ради.

*** Підписуючи документ, я. разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Чернігова.
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Додаток до додатку /

Список мешканців міста Чернігова, які підтримують цю пропозицію 
(проект), що реалізувитиметься за рахунок коштів громадського 

бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 201 / рік
(окрім авторів проекту)

Назва проекту
Вільний простір вільний доступ для дітей з особливими потребами
Ставлячії підпис в даному списку, висловлюю свою зводу на .
1) обробку моїх персональних даних з метою впровадження громадського (учасницького) бюджетування 

у  містІ Чернігові у  201 _ році, згідно з Законом України ".Про захист персональних даних" від 
01.06.2010 року №2297-VI; мені відомо, що подання персональних даних є добровільне і що мені 
належить право контролю процесу використання даних, які мене стосуються, право доступу до 
змісту моїх даних та внесення в них зміні коректив;

2) можливі мШїифікиції,об'єднання з іншими проектам, а також: зняття даної пропозиції (проекту)!) 
авторами.

№
п/і

Ім’я та ї І різните

Артем Щербак

Тарас ж  с т а т іа

Адреса п р о ж и в а н н я

(14027), м. Чернігів, 
вул.Шевченка, буд.77а

Во. і оди мир Осм а копець

Тетяна Бешун

Лариса Очерет

(14027), м. Чернігів, 
вул. Пухова, буд.130 
к в .149

(14027), м. Чернігів, 
вул.Горького , буд.54 
кв. 4

Ольга Ваш ко

Дмитро Ваш ко

Олена Потапенко

(14027), м. Чернігів, 
пр.Перемоги , буд 151, 
кв. 15
(14027д м. Чернігів, 
вул. Доцєнка, буд 26. 
кв. 256
(14027), м. Чернігів, 
вул. Горького, буд. 84 
кв. 96

Леонід Матвіенко

Оксана Марченко

(14027), м. Чернігів, 
вул. Горького, буд.84, 
кв. 96
(14027), м. Чернігів, 
пр.Перемоги, буд. 162, 
кв. 28
(14027), м. Чернігів, 
вул. Подвойського. 
буд. 29 
(14027), м. Чернігів, 
вул. Космонавтів, буд 
8.КВ. 21
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Микола Юзвак (14027), м. Чернігів, 
вуя. Одинцова, буд. 
16. кв. 8

НК 137553

12
Люд м и л а Ко в ал е нко (14027), м. Чернігів, 

пул. Кошевого, буд.35, 
кв. 174

НК 698579

м

13
Олена Романченко (14027), м. Чернігів, 

вул.Пухова буд. 136, 
кв. 65

НК 937082

Ґ

14
Наталія Павленко (14027), м. Чернігів, 

вул. Челюскінців, 
буд. 12.

НК 812852
'

У

15

Вікторія Чала (14027), м. Чернігів, 
пр.Перемоги буд. 151, 
кв. 46

НМ 030416

М п

[2]
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План

ремонту та оптимізації приміщень комунального закладу

«Чернігівський навчально-реабілітаційний центр №2».

Мета: Оптимальне використання площі закладу. Покрашення соціальної та 
побутової адаптації учнів шляхом звільнення площі під навчальні, 
реабілітаційні та допоміжні кабінети. Обладнання їдальні для учнів 1-10 
класів, ігрових та клубних кімнат. Створення окремих роздягалень з 
санвузлами для хлопчиків і дівчаток 7-10 кл. Створення відокремленого 
крила для дітей дошкільного відділення та відділення для роботи зі змінним 
контингентом, згідно положення про навчально-реабілітаційний центр.

Етапи проведення робіт

І етап ІПідготовка приміщень для 
перенесення групи № 1 (на 
другий поверх над групою №2).

2Перенесення групи №1 на 
другий поверх 
3Обладнання роздягальні, 
(після перенесення шкільної 
бібліотеки)

Установка радіаторів системи 
опалення та нових 
пластикових вікон. Заміна 
лінолеуму та шпалер. 
Безпосереднє перенесення 
меблів та навчального 
обладнання

II етап 1 .Переобладнання Вибиття вікна з харчоблоку
колишніх приміщень для прийому їжі
дошкільної групи №1: Демонтаж санвузла.
- ігрову кімнату в їдальню для Встановлення додаткових
учнів 1-10 класів, міжкімнатних перегородок та
- санвузла -  в приміщення для дверей.
миття посуду, Встановлення рукомийників та
-спальні -  в кабінет для роботи мийок в приміщенні для миття
психолога та дефектологів та посуду. Ремонт стін
консульпункту з окремим приміщень. Закупка нових
входом, меблів для їдальні та
- роздягальні в шкільну 
бібліотеку.
2.Перенесення шкільної 
бібліотеки на 1 поверх для 
відкритого доступу до неї учнів.

бібліотеки.

III етап 1 .Обладнання додаткових Переобладнання приміщень
навчальних та допоміжних для миття посуду та
приміщень: роздягалень молодшої 1-4
-2-х ігрових кімнат на 2-му класів в навчальні
поверсі. приміщення.
- кабінету для творчої та Установка додаткових



гурткової роботи учнів школи II 
ст.
- кабінету математики та 
інформатики.
перенесення кабінетів географії.
2. Створення кабінетів для 
індивідуальної роботи
3. Обладнання вчительської.

міжкімнатних перегородок та 
дверей.

IV етап Ремонт санвузлів та 
обладнання окремих 
роздягалень для хлопчиків і 
дівчаток школи 7-10 кл.

Заміна унітазів. Встановлення 
умивальників.
Заміна кахельної плитки на 
підлозі і стінах санвузлів. 
Встановлення додаткових 
міжкімнатних перегородок та 
дверей.

Приблизний перелік матеріалів: //7/////^.^ у

Для нового приміщення дошкільної Групи № 1:

1. Нові радіатори опалення 7 шт.
2. Нові вікна 4 шт.

Для всіх міжкімнатних перегородок:
3. Гіпсокартон -105 листів (2,50x1.20),
4. Профіль на стійки - 212 штук,
5. Профіль на перемички -120 шт.,
6. Закладні деталі -700 шт.,
7. Шурупи по металу -  50000 шт.,
8. Дюбелі з шурупами -3000 шт.,
9. Двері з коробочками 17 шт.,
10.Завіси на двері -  34 шт.,
11. Ручки (замки) на двері -  17 шт.

Для їдальні:
12. Умивальники 4 шт.
13. Сушки для рук 2 шт.
14.Змішувачі на 1 кран 4 шт.
15.Заміна труб каналізації 30 метрів.,
16. Прокладення 5 метрів водопровідної труби.

Для ремонту санвузлів та роздягалень.
17. рукомийники 2 шт.
18. Кахельна плитка (підлога 20 м кв стіни 50 м. кв.)
19. Унітази 4 шт.
20. Пісуари 2 шт.
21.Замочки на шафи 40 шт.
22.Лавки 4 шт.
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