
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): 

Розчистка та упорядкування водойми с.Перепис 

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 – V 

● 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 інфраструктури громади – □ 

Підвищення рівня громадської безпеки та соціального захисту 

мешканців – □ Екологічна безпека, збереження довкілля та водних 

об’єктів – V 

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 (адреса, назва населеного пункту, 

установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки, якщо відомо, тощо): 

Село Перепис Чернігівського району вул.Механізаторів 

5.Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він 

спрямований; запропоновані рішення; пояснення щодо того, чому саме це завдання 

повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше життя 

мешканців. Опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який може бути 

потенційним виконавцем проекту. Якщо проект має капітальний характер, 

зазначається можливість користування результатами проекту особами з особливими 

потребами): 

Метою проекту є відновлення біологічної рівноваги водойми 
шляхом очищення води і донних відкладень від органічних 
речовин. 
Чистка водойми необхідна адже скупчення мулу і осаду на дні, 
заростання берегу водойми верболозом призводить до серйозного 
порушення видової різноманітності флори, а потім до заміни 
екосистеми ставка до заболочування. 
  Стан берегової зони та якість води в озері вимагають термінового 
очищення. 
  

 
 
 
 
 



6.Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які 

зможуть користуватися результатами проекту): 

Всі жителі села та гості. 

 

7.Інформація щодо очікуваних результатів у разі реалізації 

проекту: 

При реалізації даного проекту : 

- Покращиться естетичний вигляд в центрі села; 

- Облаштування місця для відпочинку (пляж, лавки для 

відпочинку; 

- Для цілей пожежної частини; 

 

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

орієнтовна вартість): 

 
Складові завдання 

Орієнтовна 
вартість, 
гривень 

% 
співфінансува 

ння 

1.Пісок (6машинх600) 3 600  

2. Використання екскаватора для очищення водойм 
1год. 5 000;  4год.х 5 000 

20 000  

3. ЛАВОЧКА ДЕРЕВЯННАЯ "ЛАДА" 4х1 300 

 

5 200  

 28 800  

РАЗОМ:   
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