
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)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
24 

 

Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення! 

 

1.* Назва проекту (не більше 15 слів) Мій двір - двір майбутнього по вул. Льотній,11. 

 

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

проекту): 

проект:   Х малий       * великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону): м. Чернігів,  Деснянський район. 

 

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку: 14033 м. Чернігів вул. Льотна, 11  

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)  

    Гостра необхідність в благоустрою  міні - парку  відпочинку  на   дворовій території 

будинку по вул. Льотній,11, та створення комфортних умов проживання  всім 

мешканцям мікрорайону  від малечі до людей похилого віку та  з особливими 

потребами . Капітальний ремонт  асфальтового покриття   біля будинку по вул. 

Льотній 11 . 

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 

який може бути потенційним виконавцем проекту):   

     Даний проект включає в себе роботи  по благоустрою  міні - парку  відпочинку на  

дворовій території біля будинку по вулиці Льотній, 11, для  забезпечення сприятливих 

умов життєдіяльності, комфорту та здорового розвитку кожної  людини. 

Першочергово провести ландшафтні роботи по створенню міні - парку та  обладнати  

дитячий майданчик і зони відпочинку. Встановити лавки для відпочинку, урни для 

збирання сміття.  Облаштувати квітники, розчистити та висадити нові дерева і 

заасфальтувати доріжки. 

 Зробити  капітальний ремонт  асфальтового дорожнього покриття та тротуару 

перед під’їздами будинку по вул. Льотна 11. Цією дорогою  користуються велика 

кількість мешканців нашого мікрорайону району, так як є однією  з основних доріг до 

інших будинків, та  дитячого садка № 62. 

 Розбита дорога  приносить незручності місцевим жителям. 

Облаштування  двору  створить міні – паркову зону для відпочинку  всіх мешканців 

нашого мікрорайону, так як в нашому мікрорайоні немає парку відпочинку.  
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6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 

Чернігова у разі його реалізації: 

(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин 

роботи об’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і 

які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту) 

         Реалізація даного проекту покращить інфраструктуру густонаселеного 

мікрорайону, підвищить якість життя мешканців. Міні-паркова зона  створить 

комфортний відпочинок для  людей  похилого вік, та з особливими потребами. 

В маленьких мешканців буде свій  комфортний дитячий майданчик. Міні-парк буде 

доступний всім мешканцям нашого мікрорайону. 

 Дорогою вздовж  вул. Льотній 11 користується велика кількість мешканців, так як 

являється однією з основних доріг до сусідніх будинків нашого мікрорайону та 

автобусної зупинки  і до дитячого садка № 62  

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 проекту : Створити комфортні умови для відпочинку та проживання  всіх 

мешканців нашого мікрорайону. 

 Капітальний ремонт  асфальтового покриття проїжджої частини дороги 

покращить інфраструктуру густонаселеного мікрорайону, підвищить якість життя 

мешканців. Стане вільне пересування людей з обмеженими можливостями та зручним 

підходом до дитячого садка і  автобусної зупинки. 

  

8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.Проведення ландшафтних робіт,  обрізка дерев та 

озеленення  міні-парку,облаштування  дитячого 

майданчика . 

15000 

2.Придбання та встановлення лавок (7шт) . 12500 

3. Придбання установка урн  для сміття (8шт.) 8000 

4. Спорудження металевого паркану для квітників     12000 

5.Капітальний  ремонт асфальтового  дорожного 

покриття ,  та  тротуарів . Асфальтування  нових 

доріжок в міні-парку. 

 

240000 

РАЗОМ: 287500 
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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 адреси  

cn.maup@gmai.com    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): 

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 
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