
Додаток 1 

до Положення про Бюджет 

участі (громадський бюджет) 

Городнянської міської ради 

 
ФОРМА ПРОЕКТУ, 

реалізація якого планується за рахунок коштів Бюджету участі 

(громадського бюджету) Городнянської міської ради у2022 році 

Ідентифікаційний номер проекту 
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром) 

 

Дата надходження проекту 
(заповнюється уповноваженим робочим органом) 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові особи уповноваженого 

робочого органу, що реєструє проект: 

 

 
(підпис) 

 
ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

1. Назва проекту:Рекреаційний простір у центральній бібліотеці 

 

2. Пріоритетні напрямки проекту  

● облаштування тротуарів, вело- та бігової інфраструктури – □ ● естетичне 

облаштування селища (села) – □ 

● дороги – □ ● будівництво спортивних та дитячих майданчиків – □ 

● облаштування зон відпочинку (в тому числі зі створенням точок вільного 

доступу до мережі Інтернет) та впорядкування прибережних смуг водойм – V□ 

● вуличне освітлення – □ ● заходи з енергозбереження (використання 

відновлювальних джерел енергії) – □ ● інше – □ 

3. Відповідність Стратегічним та операційним цілям Стратегії розвитку 

Городнянської міської ради (необхідне підкреслити і поставити знак " V "): 

● Розвиток економічного потенціалу громади: 

Створення умов для розвитку бізнес-середовища – □ 

Підвищення інвестиційної привабливості громади – □ 

Розвиток агропідприємництва та підвищення доходів сільських 

домогосподарств – □ 

Підвищення енергетичної ефективності, популяризація енергозбереження – □ 

Створення та розвиток туристичних об’єктів, продуктів та мереж – □ 

● Підвищення якості життя мешканців громади: 

Створення умов для розвитку освітнього простору – □ 



Підвищення рівня надання медичних послуг – □ 

Забезпечення умов для розвитку сфери культури та популяризація культурної 

спадщини – □V 

Модернізація та розвиток інфраструктури громади – □ 

Підвищення рівня громадської безпеки та соціального захисту мешканців – □ 

Екологічна безпека, збереження довкілля та водних об’єктів – □ 

Розвиток системи поводження з ТПВ – □ 

Інше    
 
 

● Ефективне управління громадою: 

Розвиток партнерських зв’язків, міжнародна співпраця – □ 

Інформатизація суспільного простору та відкритість влади – □ 

Розвиток публічного середовища через національно-патріотичне виховання та 

підвищення рівня громадської свідомості – □ 

Впровадження прогресивних технологій управління місцевим розвитком – □ 

4. Місце реалізації проекту  

15100,Чернігівська обл., Чернігівський р-н, м. Городня, вул. Троїцька 8А 

Городнянська центральна бібліотека КЗ «Городнянська ЦБС» Городнянської 

міської ради 

5. Опис проекту  

 Сучасна публічна бібліотека все більше стає визнаним місцем проведення 

дозвілля людей різного віку, рівня освіти, соціальної приналежності. 

Намагаючись створити дійсно громадський центр спілкування і дозвілля, ми 

замислились над створенням для відвідувачів більш комфортних умов. Нині 

широкого розповсюдження набуває термін «рекреаційний простір», який 

відбиває нові підходи до організації обслуговування. Рекреація – це система 

заходів, яка пов’язана з використанням вільного часу людей для їх культурно-

ознайомчої та оздоровчої діяльності на певних територіях, які розміщені поза їх 

постійним помешканням. Рекреація охоплює всі види відпочинку.  

Такий рекреаційний простір ми хочемо організувати в центральній бібліотеці 

нашої громади. Це потребує придбання зручних сучасних меблів. Адже, 

враховуючи виклик сьогодення, бібліотека має  оновити свій інтер’єр. 

Отож мета проєкту: перетворення частини приміщення абонементу центральної 

бібліотеки на простір рекреації- місце цікавого й пізнавального дозвілля, 

емоційного розвантаження, самореалізації, спілкування і 

спільного креативного відпочинку та для проведення найрізноманітніших заходів, 
розрахованих на невелику аудиторію. Для цього має змінитися інтер’єр 
бібліотеки, облаштований таким чином, щоб приваблював, допомагав 

зосередитися і, в той же час, викликав почуття захищеності й спокою. Такий 
простір відповідає виконуваним функціям бібліотеки. 
 



Створення рекреаційного простору з новим сучасним інтер’єром є важливим для 
жителів нашої громади (особливо в осінньо-зимовий період) і особливо для осіб 
пенсійного віку. Адже останні особливо потребують місця для проведення 
спільного дозвілля. Тож необхідно передбачити деталі інтер’єру, що мають 
релаксаційний характер (м’які меблі) та комфортний куточок, призначений  для 

перегляду книг, газет і журналів, для настільних ігор (н-д шахів, шашок, нардів). 
Зручні читацькі місця зони відпочинку замість традиційного читального залу 
просто стають своєрідним символом затишку, майже домашнього стилю взаємин 
бібліотекаря і читача, а також відвідувачів один з одним. 

 Такий простір є також необхідним для реалізації запланованих бібліотекою на 
наступний рік заходів. Наприклад, саме тут збиратиметься і діятиме ініціативна 
група по організації бібліотекою туристичних поїздок до визначних місць 
України. А також тут проходитимуть інші заходи.  
Обґрунтуваня бенефіціарів проекту 

Результатами проєкту зможуть скористатися члени місцевої громади різних 

вікових категорій, починаючи з юнацького віку і закінчуючи особами пенсійного 

віку. 

6. Інформація щодо очікуваних результатів у разі реалізації проекту: 

Результати очікуються такі: 

- підкреслення пріоритетів міської ради з точки зору забезпечення культурних 

потреб членів громади; 
- привернення уваги жителів громади до бібліотеки і залучення нових 

відвідувачів; 
- створення додаткових можливостей для повноцінного відпочинку членів 

громади і корисного проведення часу, особливо в холодну пору року; 
- проведення в комфортних умовах заходів бібліотеки, розрахованих на 

невелику аудиторію; 
- діяльність бібліотеки буде більш привабливою, корисною та комфортною для 

жителів міста.  
7. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту  

 
Складові завдання 

Орієнтовна 

вартість, 

гривень 

% 

співфінансува 

ння 

1.Диван офісний   2300,0 х 3 6900,0  

2.Крісло м’яке   1705,0 х 6  10230,0  

3.Стіл   970,0 х 2 1940,0  

4.Стілець   870,0 х 6 5220,0  

5.Навісний презентаційний стенд  701,0  

   

   

РАЗОМ: 24991,0  
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