
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)
«Облаштування дитячого майданчика в селі Обіточне»

»

2.Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий 
номер земельної ділянки, якщо) відомо і т.п.

с. Обіточне, вул. М иру, територія біля Обіточненського сільського 
будинку культури.

3. Пріоритетні напрямки проекту:
вуличне освітлення - □ організація дозвілля - □
облаштування зон відпочинку, спортивних зон - 0  
естетичне облаштування населених пунктів - □ 
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)

Проблема: відсутність місця для відпочинку дітей дош кільного та
шкільного віку.

М ета -  покращення умов дозвілля дітей, зайняття фізичною 
активністю, забезпечення максимального розвитку дітей, що забезпечить їм 
якісно проводити дозвілля.

Виріш ення проблеми: облаштування дитячого майданчика шляхом 
встановлення сучасного ігрового комплексу.

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).

1) Дитячий ігровий майданчик вартістю 29 500 грн. (1 по 29 500 грн.)
2) Лавка 5 000 грн. (2 по 2 500грн.)
3) Встановлення дитячого майданчика, 10% від вартості обладнання -  3 450 грн.
4) Ризики, пов’язані зі зростанням цін, тощо, 10% - 3 450 грн.

Загальна вартість: 41 400 грн.

6. Список з підписами щонайменше 10 осіб, які підтримують цей проект 
(окрім його авторів), згідно додатку Ідо цього бланка-заявки. Кожна додаткова 
сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної 
сторінки (необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).

7. Інша інформація (додаток 2 до бланку -  заяви, мапа із зазначеним місцем 
реалізації проекту, фотографії, аудіо/відео файли, які стосуються цього проекту 
тощо).



УТОЧНЕННЯ
БЛАНКУ-ЗАЯВИ ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА 

РАХУНОК КОШТІВ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В 2020 РОЦІ

1. Коротка назва проекту «Облаштування дитячого майданчика в селі 
Обіточне»

2. Включено до реєстру поданих проектів за №  З

З.Опис уточнень що бажає надати автор (наприклад уточнення вартості, місця 
реалізації, об ’єкту)
ЗА.  Відповідно до комерційних пропозицій відкориговано бюджет проекту________
№ Назва Кількість,

шт.
Ц іна

одиниці,
грн.

Загальна вартість

1. Дитячий ігровий майданчик 1 35400,00 35400,00

2. Лавка 2 3000,00 6000,00
Вартість обладнання включає доставку та встановлення
РАЗОМ: 41400

Автор надає згоду на придбання товарів за цінами, діючими на момент реалізації проекту 
без згоди автора, та зменшення кількості обладнання та переліку вказаному у бюджеті (за 
умови погодження з автором) у разі інфляційних процесів, що призвели до збільшення 
вартості проекту в цілому.

Дата М.сіМЩ  Підпис Автора __________________________ПІБ Автора _  £ус(и~сгг.0 6,&




