
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 2016_ рік та список мешканців міста Чернігова, які 
підтримують цю пропозицію (проект)

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )

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

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
Гімназія -  уособлення зовнішньої і внутрішньої естетики та гармонії.

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

видатки: поточні X капітальні
Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону) :
вул. Доценка, 5-й мікрорайон

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

м. Чернігів, вул. Доценка, 29, гімназія №31 гуманітарно-естетичного 
профілю

4. * Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
1 вересня 1981 року у Чернігові відкрилась загальноосвітня школа №31 і 
одразу заявила про себе як навчальний заклад, що максимально сприяє 
духовному та естетичному розвитку підростаючого покоління. Проте, 
проект школи, так званий «типовий», в тому числі і фасад будівлі, являють 
собою прямокутну геометрію безликого білого кольору, який з плином 
часу набув сіруватого відтінку. Фасад вже 20 років потребує ремонту, тому 
варто не тільки вкласти кошти в цю справу, але й надати йому 
привабливого естетичного вигляду.
5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 
який може бути потенційним виконавцем, проекту):
З вересня 1991 року школа №31 набула статусу гімназії гуманітарно- 
естетичного профілю. Протягом багатьох років вона входить до числа 
навчальних закладів міста з найвищими результатами в навчанні та
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творчості. Гімназія №31 -  це унікальний навчальний заклад, в якому діти 
мають можливість набувати якісні знання та на безоплатній основі 
отримувати всебічне естетичне виховання. В гімназії створені дитячі 
творчі колективи, що відомі за межами міста і країни. Тому, у батьківської 
громади і мешканців мікрорайону є бажання надати фасаду улюбленого 
навчального закладу привабливого естетичного вигляду.
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)
В гімназії №31 навчається 706 учнів, працює 73 вчителя та 27 
техпрацівників. Щороку відбуваються міські та обласні семінари вчителів. 
На базі закладу створено 17 гуртків художньо-естетичного спрямування. 
Крім того, діти мікрорайону, які навчаються в інших навчальних закладах, 
також відвідують заняття народного хореографічного ансамблю 
«Веснянка» та інших гуртків. Для батьків та мешканців мікрорайону 
гімназія проводить звітні концерти учнівської творчості. В приміщенні 
гімназії знаходяться виборчі дільниці.
7. Обгрунтування 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 
змолсуть користуватися результатами реалізації завдання)
Гімназія сприяє духовному зростанню та патріотичному вихованню своїх 
учнів, гостинно приймає щорічні міські конкурси дитячої творчості, 
чисельні делегації іноземних гостей, тому привабливий й оригінальний 
фасад буде своєрідним уособленням її творчого обличчя. Батьківський та 
учнівський колектив, мешканці мікрорайону просять про оновлення 
фасаду гімназії і сподіваються, що спільними зусиллями цей проект 
вдасться втілити в життя.
8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість 
(брутто), грн

1. Ремонт фасаду (440 м.кв.) 47 150

2. Заміна вхідних дверей (36 м.кв.) 55 400

3. Заміна вікон (282, 24 м.кв.) 339 425
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4. Підвіконня (128 м.п.) 12 751

5. Скоси (476 м.п.) 64 260

6. Відливи (188 м.п.) 6 659

РАЗОМ: 525 645 грн.

9.* Список з підписами шонайменше 15 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Чернігова, мають право голосу та підтримують цю 
пропозицію (проект) (окрім його авторів), шо додасться. Кожна додаткова сторінка 
списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки 
(необхідно додати оригінал списку у  паперовій формі).

11. * Контактні дані авторів пропозиції (проекту ), які будуть загальнодоступні, у 
томут 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 

сІїетігіуОЗ 1 '2igmail.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.
12. Інші додатки (якщо стосуються):

а) фотографії гімназії, які стосуються цього проекту.
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту.
в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?
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Схема гімназії №31
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