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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 ’я зковими для заповнення!
1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
Г остинний майданчик
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „ х ”, який вказує тип проекту):
проект: Х малии

□
і і великим

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону):
Масив Рокосовського
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Територія між будинками вул. Пухова 117- вул. Пухова 119- вул. Доценка 32 - вул.
Доценка 30А
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Більше 100 дітей потребує повноцінний безпечний дитячий майданчик, який би реалізував
фізичні та інтелектуальні потреби дітей, де через ігри відбувався би процес пізнання
навколишнього світу.
5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, який
може бути потенційним виконавцем проекту):
Із-за нагальної потреби дитячого майданчику в цьому районі активісти громади вже
почали будувати самі елементи ігрових площадок, для забезпечення дітей повноцінним
розвитком та відпочинком, але на великі елементи дитячих комплексів коштів та ресурсу
не вистачає, тому подається проект. Також, поруч знаходяться ЗОШ №12 та декілька ДНЗ,
які користувались би цією розвагою. На майданчику завжди приємний затінок, і це є дуже
комфортне та популярне місце відпочинку саме у спеку. Тому дуже потрібне
огородження повноцінним парканчиком по периметру 50 см у висоту, бо навколо дорога,
великий ігровий комплекс для дітей - 1 шт., гімнастичний комплекс для дітей та підлітків
- 1 шт.,карусель- 1 шт., пісочниця з кришкою-1шт., лави - 3 шт. та урни - 3 шт.
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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, мож ливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і які не
зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)
До дитячого майданчику будуть мати доступ всі містяни, так як це публічне місце і тут
відсутня будь-яка пропускна система. На майданчику завжди приємний затінок, і це є
дуже комфортне місце відпочинку саму у спеку. Дитячий майданчик принесе користь для
жителів району від дошкільного віку, так і батькам з дідусями та бабусями, бо якщо
дитина задоволена, то вся й рідня також, а особливо такий відпочинок потрібний в цей не
простий час становлення України.
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)
Основною метою проекту є задоволення потреби громади прилеглих будинків в дитячому
майданчику. Хоч громада власноруч огородила територію колесами та установила
елементарні ігрові елементи дитячого майданчику але коштів на встановлення
повноцінного майданчику відсутні, тому просить допомоги в міської влади, тому що саме
це завдання принесе максимальний позитивний ефект у задоволенні потреб громади.
Практично всі групи мешканців будуть користуватись плодами реалізації цього проекту,
тому як більше 100 дітей дошкільного та молодшого шкільного віку потребують цього
майданчику.
8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
Орієнтовна вартість
(брутто), грн

Складові завдання
1. Великий ігровий комплекс для дітей

110 000

2. Гімнастичний комплекс для дітей та підлітків

36 000

3. Лави

3900

4.Урни

1920

5. Паркан по периметру майдану висотою 50 см

8000

6. Карусель

12000

7. Пісочниця з кришкою

6500
РАЗОМ:

178320
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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 додасться. Кожна додаткова єторінка
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
oIgapratsun@gmail.com для зазначених вище цілей

моєї

електронної

адреси
2г

П ідпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної а д р е с и и ^ Й ^ ^ і ^ ...
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 блацку-заявки. яка є недоступною для
громадськості.
11. Інші додатки (якщо стосується):
а) .фотографія/і', які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, ,
в) інші, суттєві для .заявника проекту, які саме?
;

