
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 201_ рік та список мешканців міста Чернігова, які

■ - 1 1 “  «.

підтримують цю пропозицію (проект)

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

1.* Назва проекту (не більше 15 слів): «Наша мрія»
(Створення актової зали Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6)

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

проект: + малий ЕИ великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Новозаводський район, житловий масив поблизу Кругу

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

14017, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд.35

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Здійснення ремонтних робіт у приміщенні школи з метою створення актової затій як 
центру навчально-виховного процесу та суспільного життя навчального закладу і 
мікрорайону.

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 
який може бути потенційним виконавцем проекту):
Здійснення ремонтних робіт у приміщенні, розміри якого 12 м X 6 м (72 м2), висота 
стелі -  3,4 м. У даному приміщенні є 4 вікна, площа кожного -  4 м2' Ремонт у 
суміжному приміщенні, яке має розміри 2,77 м X 2,77 м та вікно-вітраж площею 9 м2 
Для створення актової зали необхідно виконати наступні види робіт: демонтаж старого 
покриття стін та облаштування нового, звукоізолюючого; заміна однієї зі стін на 
капітальну; заміна підлоги; монтаж підвісної стелі з вмонтованими світильниками і 
заміна існуючої електропроводки на нову; заміна вікон на енергозберігаючі (у тому 
числі і у суміжному приміщенні). Окрім того, необхідно встановити міжкімнатні двері 
(З шт), звести сцену, облаштувати її освітлення. Також потрібно закупити стільці для 
довершення проекту.
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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 тати за користування, категорії мешканців, які зможуть і 
які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)

Приміщення актової зали створюється для 350 учнів навчального закладу, їх 
батьків, інших зацікавлених у роботі навчального закладу людей. Окрім того, можливе 
використання цього приміщення для міських заходів різного спрямування -  як виборчої 
дільниці, для семінарів, тренінгів, майстер-класів, концертів, конференцій тощо. Цьому 
сприяє зручне розташування школи щодо транспортної мережі та інфраструктури 
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)

Наша мрія -  мати окрему, сучасну, зручну і гарно оздоблену актову залу в школі. 
Основна мета облаштування актової зали -  створення умов для всебічного розвитку 
дітей, зайнятості учнів в урочний і позаурочний час. Актова зала у навчальному закладі 
-  це центральне місце, в якому проходять масові заходи, зведені уроки і іспити, 
оцінюються результати творчої діяльності, як окремих учнів, так і цілих колективів, 
проходять шкільні концерти, випускні вечори і багато інших заходів. Наша школа для 
вищевказаних заходів використовує приміщення їдальні, спортивної зали, яка також 
знаходиться у жахливому стані і потребує ремонту. Також використовується 
приміщення кінозалу і класів, які вміщують до 40 чоловік, а це замало для школи з 
кількістю учнів 350 чоловік. У ході навчально-виховного процесу ми постійно 
стикаємося з проблемою одночасного зібрання великої кількості учнів, батьків, 
вчителів, що ускладнює виконання основних орієнтирів виховання, донесення 
інформації до учнів та батьківської спільноти, організацію різних заходів. Часто з 
проханням надати допомогу у проведенні масових шкільних заходів ми звертаємося до 
військової частини Т0-500, яка розташована неподалік та має актовий зал.

Для виконання поставленої мети та реалізації всіх функцій актову залу необхідно 
не тільки спорудити у запланованому приміщенні, а й оснастити відповідним сучасним 
технологічним обладнанням: мультимедійним комплексом, екраном, стереосистемою,
світломузичним обладнанням.

8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість) До таблиці не включено вартість придбання стільців, мультимедійного 
комплексу, екрану, стереосистеми, світломузичного обладнання.
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Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

1. Демонтаж стінових звукоізолюючих плит 140

2. Цегляна кладка внутрішніх стін з придбанням 
матеріалів

16185
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3. Облаштування підвісних стель «Армстронг» з 

придбанням необхідного матеріалу
26958

4. Демонтаж старого покриття підлоги (лінолеуму) 245

5. Облаштування теплоізоляції та звукоізоляції зі 
скловолокнистих плит (з урахуванням придбання 
матеріалу)

4909
•>

6. Облаштування нового покриття підлоги з
лінолеуму (з урахуванням придбання матеріалу)

35830

7. Демонтаж та монтаж віконних металопластикових 
блоків (з урахуванням придбання готових блоків)

34067

8. Монтаж металопластикових двустворчатих
дверних блоків (з урахуванням придбання готових 
блоків)

10805

9. Демонтаж обшивки стін, облаштування
теплоізоляції та звукоізоляції зі скловолокнистих 
плит, облаштування каркасів стін з оцинкованого 
профілю та обшивкою гіпсокартоними плитами (з 
урахуванням придбання необхідного матеріалу)

37996

10. Грунтування та шпаклювання стін (з
урахуванням придбання необхідного матеріалу)

6551

11. Фарбування стін водоемульсійним фарбами (з 
урахуванням придбання необхідного матеріалу)

5520

12. Прокладання проводів з улаштуванням 
світильників, розеток тощо (з урахуванням 
придбання необхідного матеріалу)

23132

13. Облаштування плінтусів стельових та підлогових 
(з урахуванням придбання необхідного матеріалу)

3911

14. Шпаклювання відкосів з покриттям
водоемульсійним фарбами (з урахуванням 
придбання необхідного матеріалу)

2023

15. Облаштування дерев’яного каркасу, обшивка 
дерев’яними досками, 08В-плитами та покриття 
лінелеумом сцени (з урахуванням придбання 
необхідного матеріалу)

24400

РАЗОМ: 232 672 грн.

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).
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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 
chernigiv06@gmail.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):

а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме? 
фотографії

mailto:chernigiv06@gmail.com



