
БЛАНК-ЗАЯВА
проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського 

бюджету (бюджету участі) у Чернігівській ОТГ на 2020 рік

Дата надходження до робочої групи
(заповнюється головою/ секретарем робочої групи)

Включено до реєстру поданих проектів за №
(заповнюється головою/ секретарем робочої групи)

ПІП та підпис особи, що реєструє

Територія, на якій реалізується проект 
(зазначити відповідний старостинських 
округ чи адміністративний центр громади)

1 .Назва проекту (назва повинна коротко розкривати суть проекту та містити 
не більше 20 слів) Безпечний відпочинок понад усе

2.Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий 
номер земельної ділянки, якщо) відомо і т.п. Запорізька область, Чернігівський 
район,с.Новоказанкувате, вул.Центральна, між будинком №1 та №3, паркова 
зона відпочинку

3. Пріоритетні напрямки проекту:
вуличне освітлення - □ організація дозвілля
облаштування зон відпочинку, спортивних зон - Й 
естетичне облаштування населених пунктів - М 
інші суспільно-корисні соціальні проекти - □

4. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту (проблема, якої він 
стосується, мета проекту, запропоновані рішення, яка очікується користь, для яких 
груп мешканців, організацій та установ- не більше 50 слів)
В селі Новоказанкувате є паркова зона, де знаходяться лавки для 
відпочинку, дитячий майданчик, вуличні тренажери. Тобто майданчик 
об’єднав активний відпочинок для всіх поколінь. Але територія паркової 
зони не має огорожі. В зв’язку з близькістю до дороги обласного значення 
та комунальної дороги виникла необхідність в безпечному облаштуванні 
паркової зони огорожею.



5. Орієнтовна вартість проекту всього, в т.ч. складових проекту(за наявності) в 
тому числі виготовлення проектної документації на проект (за необхідності). 
Розрахунок вартості проекту має враховувати резерв коштів в сумі, що становить 
10% від вартості проекту для покриття ризиків, пов’язаних зі зростанням цін, тощо, 
та кошти на виготовлення проектної документації щонайменш у розмірі 10 % від 
вартості будівельних робіт( у разі, якщо проект передбачає проведення будівельних 
робіт).

№
з/п

Перелік видатків Орієнтовна вартість, грн.

1. Придбання сітки- рабиці 
оцинкованої діаметр 25 мм, висота 
1,8 м
e-mail: sashavol422@gmail.com

21550

2. Придбання профільної труби 
ґрунтованої окрашеної 30*30 мм 
e-mail: sashavol422@gmail.com

20050

Разом з установкою і доставкою 41600,00

Я,Алмакаєв B.C. надаю згоду на придбання товарів за цінами, діючими на 
момент реалізації проекту без згоди автора та на зменшення кількості 
обладнання переліку, вказаному у бюджеті (за умови погодження з автором) 
у разі інфляційних процесів, що призвели до зростання вартості проекта в 
цілому.

mailto:sashavol422@gmail.com
mailto:sashavol422@gmail.com


Додаток З
Розширений опис проблеми,необхідної для реалізації проекту

В нашому селі Новоказанкувате силами мешканців була облаштована 
невеличка паркова зона, на території якої висаджені дерева, знаходяться 
лавки для відпочинку та дитячий майданчик, встановлені вуличні тренажери 
для занять спортом. Тобто у нас майданчик об’єднав активний відпочинок 
всіх поколінь. На даний час територія навколо паркової зони відпочинку не 
має огорожі. В зв’язку з близькістю до дороги обласного значення та 
комунальної дороги виникла необхідність в безпечному облаштуванні 
паркової зони огорожею.
Реалізація даного проекту покращить естетичний вигляд центру села, дасть 
можливість створити безпечні умови для перебування дітей на території 
дитячого майданчика, обмеження доступу домашньої птиці та тварин. 
Проект спрямовано на покращення благоустрою села, створення місць для 
відпочинку і спілкування односельчан та гостей села.




