
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 

підтримують цю пропозицію (проект)

Ідентифікаційний номер проекту
(вписус уповноважений робочий орган )

Примітка: пункти, зазначені ,, *" є обоє 'язковими для заповнення!

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):

Звільнення дитячих майданчиків та прибудинкових територій від 
автомобілів, шляхом облаштування безкоштовної автостоянки з 
відео фікса цією.

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

видатки: X поточні капітальні

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

район вулиці Рокосовського

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

Між будинками за адресою Пр. Перемоги 176, 178, 180, вул. Рокосовського 37, 37а, 416

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

Звільнення дитячих майданчиків та прибудинкових територій від 
автомобілів, шляхом облаштування безкоштовної автостоянки з 
відеофіксацією.

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

Для реалізації проекту потрібно асфальтування території під автостоянку та 
встановлення відеокамер на стовпи освітлення.
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6. х Інформація стосовно доступи ості (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)

Результати проекту будуть доступні усім жителям міста безкоштовно 
цілодобово.

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 
зможуть користуватися результатами реалізації завдання)

Мета проекту: Звільнення дитячих майданчиків та прибудинкових
територій від автомобілів.
З кожним роком кількість автомобілів у  нашому місті зростає, парко місць не 

вистачає. Будинки, що збудовані понад 50 років тому взагалі не мають місць для 
чаркування. Останнім часом у місті почастішали випадки автомобільних 
крадіжок. Люди побоюються залишати автомобілі далеко від будинків, тому 
змушені лишати їх на зелених зонах.
За адресами Пр. Перемоги 176, 178, 180, вул. Рокосовського 37, 37а, 416між домами 
є вільна ділянка на якій можливо облаштування безкоштовної автостоянки для 
жителів мікрорайону, з метою підвищення безпеки зберігання автотранспорту 
заплановано встановлення відеорегистраторів з \vi~fi передавачами.
Переваги від цього проекту отримають як мешканці будинків якім заважають 
автомобілі біля під'їздів, так і автолюбителі.
Якщо проект буде успішно реалізовано можливе використання в інших районах 

міста.

8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість 
(брутто), грн

1 .Асфальтування 230000
2.Відеокамери з вбудованими відеорегистраторами та wi-fi 
передавачами 5 шт.. (з встановленням на стовпи 
освітлення).

40000

3. Дорожня розмітка 6000
14. Дорожні знаки о наявності відеоспостереження 2000
5.
!б.
7.

РАЗОМ: 278000



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).

11. * 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 
аапсігеоо 1 @таі1.ги 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 стосується)'.

а) фото граф і я/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?
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1 який вигляд мають зараз дитячі майданчики та прибудинкові території нашого

мікрорайону
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М ісце для розташ ування автостоянки
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