
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)

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

1.* Назва проекту (не більше 15 слів): «Тепло дітям»

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

проект: □  малий [ 3  великий

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

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

вул. І. Максимовича.37, дошкільний навчальний заклад №37

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
В будівлі дошкільного навчального закладу №37 необхідно замінити старі вікна на 
нові, провести заміну всіх вхідних дверей, що дало би змогу зберегти тепло в 
приміщенні та зміцнити здоров’я дітей, які відвідують садочок.

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, 
який може бути потенційним виконавцем проекту): У дитячому закладі №37 особлива 
увага приділяється охороні здоров’я дітей, але проблема утеплення стає більш ніж 
актуально. Дитячий заклад має 13 груп, 4 з яких для дітей з особливими освітніми 
потребами, 4 для дітей раннього віку (1 група для дітей віком від 1 року), 2 чергові 
групи, 1 з цілодобовим перебуванням. У теперішній час садок відвідують 280 дітей, 
щорічна кількість яких збільшується. Для збереження теплового балансу приміщення 
необхідно демонтувати 195 старих вікон та 9 дверей, поштукатурити двірні та віконні 
відкоси загальною площею 980,13 м та встановити 363,1 м відливів.



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) 
Впровадження даного проекту дасть змогу зберегти тепло в приміщенні, дозволить 
покращити температурний режим у дитсадку, що знизить рівень захворюваності та 
підвищить рівень відвідування дитсадку, як освітньої установи, покращити денне 
освітлення, що є необхідним для забезпечення охорони здоров’я дітей під час 
навчально-виховного процесу, створити комфортні умови перебування дітей.

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)
Щоденне перебування дітей у дитячому садочку дасть змогу батькам використовувати 
час для організації роботи на підприємствах міста, фірмах, на власні потреби, зменшить 
кількість лікарняних листів, що позитивно відобразиться на збереженні коштів 
бюджету фонду соціального страхування Чернігівської міської ради, а найголовніше -  
буде вирощене фізично здорове покоління, яке в свою чергу дасть здорову націю.
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

1. Вікно № 1 40 шт 125112 грн.

2. Вікно № 2 20 шт. 52936 грн.

3. Вікно № 3 40 шт. 122980 грн

4. Вікно № 4 31 шт 80470 грн.

5. Вікно № 5 10 шт. 17472 грн.

6. Балконні двері № 6 14 шт 29588 грн.

7. Вікно №7 14 шт. 14716 грн.

8. Вікно № 8 14 шт 16588 грн.

9. Вікно № 9 8 шт. 12740 грн.

10. Вхідні двері 9 шт 45000 грн.

РАЗОМ: 517602 грн.
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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):
висловлюю свою згоду на 
сІпгЗ 7. d@ukr.net...........................................

Підпис особи, що дає згоду на викориї

11. Інші додатки (якщо стосується):

а) фотографії, які стосуються цього проекту,
б) кошторис вікон.
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