
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 )

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

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
«Дитячий майданчик замість смітника».

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

проект: Х малий ЕИ великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Деснянський район, вул. Рокосовського, 14.

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

Двір по вул. Рокосовського, 14, територія дитячо-підліткового клубу 
«Юність», який підпорядкований комунальному закладу «Позашкільний 
навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем 
проживання» Чернігівської міської ради.

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

Даний проект передбачає встановлення дитячого майданчика та 
облаштування прибудинкової території на подвір’ї будинків по 
вул.Рокосовського,14, 14А, 14Б, 14В та по вул.Всіхсвятській,2.

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

З метою благоустрою та здійснення заходів щодо покращення і 
створення належних та безпечних умов для організації змістовного 
дозвілля дітей дошкільного та шкільного віку (вихованців клубу «Юність»



та жителів мікрорайону), пропонується вирівняти земельну ділянку на 
подвір’ї будинків по вул. Рокосовського,14, 14А, 14Б, 14В та встановити 
дитячий майданчик. Також для комфортного відпочинку жителів 
мікрорайону пропонується поставити лавочки та смітники на території 
даного подвір’я.

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)

Результатами реалізації даного проекту зможуть безкоштовно 
користуватись у будь-який зручний для них час всі мешканці мікрорайону, 
батьки та діти, зокрема учні ЗНЗ№27, 3н3№30, ЗНЗ №7, а також вихованці 
клубу «Юність», які відвідують даний заклад, приїжджаючи з різних 
мікрорайонів міста.

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)

З облаштуванням даного подвір’я, мешканці прилеглих будинків 
позбудуться смітника, що розмістився посеред подвір’я, загрожуючи 
життю і здоров’ю дітей, отримають місце для проведення дозвілля та 
розвитку дітей мікрорайону, де зможуть відпочити всі бажаючі. Наразі, 
належне дозвілля на цій ділянці неможливе, оскільки вже є випадки 
травмування дітей.
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання
кіль
кість

Орієнтовна вартість 
(брутто), грн

1. Ігровий комплекс "Рафаель" 1 31800

2. Лаз "Михаил Потапович" 1 8000

2

http://diso.interatletika.com/catalog/detskie_igrovye_kompleksy/igrovoy_kompleks_gnomik_interatletika_t802/


3

3. Пісочниця середня

1 4060

4. Гойдалка «Балансир»

2 6400

5. Бревно зігнуте
1 2500

6. Карусель велика 1 7220

7. Будиночок "Коралл"
1

16300

8. Гойдалки подвійні
2

12400

9. Столик "Поляна" 1 5500

10. Качалка на пружині «Пінгвін»
1

4980

11. Качалка на пружині «Бджілка» 1 4640

12. Урна без кришки 4 3120

13. Лава без спинки 4 8800

14. Монтаж обладнання "під ключ" 18000

15. Планування майданчика і завезення 
піску 12000

РАЗОМ: 145720

з

http://diso.interatletika.com/catalog/kacheli/kacheli_dvoynye_na_metallicheskikh_stoykakh_interatletika_t405/
http://diso.interatletika.com/catalog/karuseli/karusel_interatletika_te211/
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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):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
galinavershok@gmail.com для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси .. ,/^ г  . .........
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) проект запланованого майданчика
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mailto:galinavershok@gmail.com
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I  Google Карты X  M  Входящ ие (13) - g a in a ve  X  М  Завод Брустайл - galina X  -)-

<  >  С  I I s  в  I www.google.ru/maps/@51.5112221,31.3287119,212m/data=!3m1!1e3 <2 @

~Ь ^  Авиабилеты Я  Яндекс

•I  П  ф» уи- р
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http://www.google.ru/maps/@51.5112221,31.3287119,212m/data=!3m1!1e3
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Код Наименование Фото Цена,
грн

Кол- 
во, шт

Сумма,
грн.

Уличные тренажеры

ДИО-705 Ігровий комплекс "Рафаель" 31800 31800

ДИО-624 Лаз "Михаил Потапович" 8000 8000

ДИО-101 Качалка балансир 3200 6400

ДИО-606 Бревно зігнуте
Ґ1

2500 2500

ДИО-305 Карусель велика 7220 7220

ДИО-
202.2 Песочниця середня 4060 4060

ДИО-215 Домік "Коралл" 16300 16300

ДИО-310 Качелі подвійні 6200 12400

ДИО-103 Качалка на пружине Пингвин 4980 4980

ДИО-105 Качалка на пружине Пчелка 4640 4640

ДИО-916 Урна без крышки 780 3120

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1
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ДИО-911 Скамейка без спинки Г* 2200 4 8800

ДИО-211 Столк "Поляна" /?т 5500 1 5500

Монтаж оборудования "под ключ" 18000 1 18000

Планировка площадки и завоз песка 12000 1 12000

Всего 23 145720


