
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 у    2021  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 (не більше 15 слів): 

«Облаштування парку, як зони відпочинку для жителів села Конотопу». 

2. Пріоритетні напрямки проекту (необхідне підкреслити і поставити знак "V"): 
● 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 – □ 

Модернізація та розвиток інфрструктури 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 село Конотоп 

 

5. Опис проекту 

 

 Мета проекту: облаштування зони відпочинку у парку біля будинку 

культури для жителів села, шляхом створення альтанки, волейбольного 
майданчика та освітлення мосту через річку. 

  На даний час в с.Конотоп приблизно 300 мешканців. Територія парку гарно 

підходить для проведення вільного часу. Тут можна облаштувати майданчик 

для гри в волейбол, гойдалки для дорослих, освітлення мосту, де можна буде 
відпочивати та культурно проводити час всією родиною. Також це може 

стати гарною зупинкою для туристів. 
  

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які 

зможуть користуватися результатами проекту): 

Жителі  села різної вікової категорії та гості. 

7. Інформація щодо очікуваних результатів у разі реалізації проекту: 

Реалізація проекту дасть нам можливість гарно та культурно проводити свій 

вільний час, бажаючим грати в волейбол. Зручність освітлювального мосту 

та гарне місце для зупинки туристів. 
 

 



8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх 

орієнтовна вартість): 

 

 
Складові завдання 

Орієнтовна 
вартість, 
гривень 

% 
співфінанс

ування 

1.Закупівля ліхтарів біля мосту 2шт. 3 000  

2.Монтаж ліхтарів 2 600  

3. Придбання альтанки 40 000  

4. Придбання гойдалки 2шт. 10 000  

5.Сітка для волейболу 310,00  

6.Лавки садові для відпочинку 4 шт. 9 200  

7.Ліхтарі біля альтанки 4 шт. 6 000  

8. Садово-парковий підвісний ліхтар 4шт.(в альтанку) 2 000  

 9.Асфальтована доріжка 30м2 15 000  

10.Стіл і лавки для альтанки 10 000  

11. Урна вібропресована 2 шт. 800,00  

12. Монтажні роботи в парку 5 000  

РАЗОМ: 103 910  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bigl.ua/ua/p747325418-sadovo-parkovyj-podvesnoj?click_track_data=.eJwdzssKgkAYQOF3-dcKTmoj7pQsqaxABStCdGa8pKmNNyx696zlOavvDQ2vaU-6MKegYwXLC1VBmgAkejRRnlb_jzCSkSQL0NY9Jwx0iPO0BAG6umDVnGapMjvbFuXIB8cZHOoTFHvET2R_P1BcsQKL4-QGO2Ml2V5_Sny8MV-aqF3WShjR4_nillZkZNR6cnzwlsFdKwwDfoyOpTWfZkYL-hWpkiKh2-cL0oI6Pg.y5bywWcHhjs2lq8yQu2pk8c-UbM
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