
 Додаток 1 до Положення про 

громадський бюджет (бюджет 

участі) у місті Чернігові 
 

Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 

рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 

Чер0нігові на 2021 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
13 

 

Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення! 

 

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):  

Rise to the top together! ( Дістанемось вершин разом!) 
 

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує тип 

проекту): 

проект:   великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова: житловий масив вул. 

Савчука;  

 

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

м. Чернігів, вул. Савчука,13.  Спеціалізована загальноосвітня школа №2  І-

ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов 

 
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)  

       Проєкт передбачає будівництво баскетбольно-волейбольного  

майданчика на території СЗОШ № 2 м. Чернігова. Реалізація проекту дасть 

можливість учням долучитись до активного відпочинку, з користю 

проводити час, займатись баскетболом, волейболом на сучасному полі, 

молоді реалізовувати свій спортивний потенціал, сприятиме пропагуванню 

здорового способу життя та залученню молоді до спорту.  
 

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

   В мікрорайоні відсутні спортивні майданчики з баскетболу та волейболу. 

На базі школи працюють секційні заняття з баскетболу та волейболу, які 

результативно виступають на зборах різного рівня, проводяться літні збори 

НУЧК, задля досягнення спільних цілей реалізується співпраця з дитячою 

спортивною школою, Чернігівською обласною громадською організацією 

"Чернігівська обласна федерація баскетболу". Але за відсутністю 



 

2 

 

2 

вищеперерахованих майданчиків,   організовуються подібні заходи в 

спортивних залах. Для учнів, мешканців мікрорайону, які бажають 

займатись спортом,  немає належних умов. 

     Гордість школи випускник Хоменко Олександр, баскетболіст, в 

минулому тренер ДЮСШ, тренував команду БК Чернігів, на даний час 

працює тренером в Китаї. В мікрорайоні бажаючих займатись спортом, а 

саме баскетболом, волейболом, велика кількість людей.  

    Ми бачимо сучасний стан речей, і занепокоєні становищем молоді в 

нашому місті. Цей проєкт покликаний дати їм можливість реалізовувати 

свій спортивний потенціал  в комфортних умовах  та обирати здоровий 

спосіб життя. 

   Проєкт баскетбольно-волейбольної площадки (30*18) передбачає: 

1. підготовку  бетонної основи; 

2. монтаж  поліуританового покриття  Conipur SP 13 мм - двошарової 

пом'якшеної поліуретанової системи, яка складається з гумового грануляту 

і кольорового каучуку (EPDM), нанесених спрей-системою;  

3. нанесення розмітки; 

5. упорядкування майданчика (приведення до відповідного стану 

баскетбольних та волейбольних стендів та іншого); 

6. встановлення огорожі. 

     Спорудження спортивного майданчика надає дітям умови 

різностороннього розвитку, занять улюбленими видами спорту, 

пропагування здорового способу життя, покращенням фізичного розвитку 

дітей. Зробимо спорт доступнішим! 
   
6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 

Чернігова у разі його реалізації: 

(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин 

роботи об’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і 

які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)  

    Результатами проекту можуть користуватися учні СЗОШ№2 та 

мешканці мікрорайону, які люблять спорт, активний відпочинок та 

здоровий спосіб життя за попередньо встановленим графіком. 
7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари 

(основна мета реалізації проекту; проблема, якої воно стосується; запропоновані 

рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його 

реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які 

зможуть користуватися результатами реалізації завдання)   

 

Рухайся активно, живи креативно! 

 

       Нові освітні стандарти ґрунтуються на  формуванні ключових 

компетентностей, наскрізних вмінь, що є основою для успішної 

самореалізації учня – як особистості, громадянина та фахівця. Одна з 

ключових компетентностей  Нової української школи є здатність і бажання 
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дотримуватися здорового способу життя. Тому основною метою проекту є 

турбота про  підростаюче покоління,  їх  здоров'я,  урізноманітнення  

дозвілля, боротьба із залежністю від Інтернету, створення умов для 

фізичного й психоемоційного розвитку дітей. 

              Встановлення сучасного баскетбольно-волейбольного майданчика 

на території школи, дасть змогу популяризувати даний вид спорту серед 

молоді, а також забезпечити гідні умови для відпочинку та занять спортом 

для учнів СЗОШ № 2, молоді житлового масиву. 

         Соціальний ефект проекту: покращення та розвиток спортивної 

інфраструктури міста, створення умов для задоволення потреб громадян 

мікрорайону в зміцненні здоров‘я та фізичного розвитку; сприяння 

комфортному та різноманітному проводженню дозвілля; активізації 

спортивного руху в нашому місті та збільшенні кількості громадян міста, 

що дотримуються здорового способу життя;  підвищення соціальної 

активності мешканців міста; поширення позитивного досвіду через 

організацію спортивних заходів серед учнів та їх батьків;  формування 

комфортного осередку спілкування та активного проведення часу для 

підлітків та дорослих.  
 

8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Підготовка основи бетон  (18м*30м 

=540м
2
)  

620000,00 

2. Поліуританове покриття  Conipur SP 13 мм 

з монтажем 540 м
2
   

 https://sportelitbud.com/p725044201-conipur-217.html,  

https://reziplit.in.ua/p1156266471-sportivne-pokrittya-conipur.html, 

https://play.interatletika.ua/ru/poliuretanovoe-pokrytie-sonipur-sp/ 

540000,00 

 

1.  Стенд баскетбольний (2070 мм/1800 

мм/3930 мм, кільце з амортизатором) 
 https://play.interatletika.ua/ru/stend-basketbolnyy-fiba-180kh105-

shchit-fanera-vlagostoykaya-interatletika-ut410/, http://sport-

dom.com.ua/sport-inventar/basketbol/stend-basketbolnyij-

usilennyij.html 

40000,00 

1. УТ 401 Стенд волейбольний 
https://play.interatletika.ua/ru/voleybolnyy-stend-s-zakladnymi-

semnye-interatletika-ut401/ 
10000,00 

2. Сітка  волейбольна https://prom.ua/ua/p1080356946-

volejbolnaya-setka-bezuzlovaya.html 4000,00 

      6.  Монтаж обладнання 16000,00 

7. Система панельної огорожі 70м (довша 240000,00 

https://sportelitbud.com/p725044201-conipur-217.html
https://reziplit.in.ua/p1156266471-sportivne-pokrittya-conipur.html
https://play.interatletika.ua/ru/poliuretanovoe-pokrytie-sonipur-sp/
https://play.interatletika.ua/ru/stend-basketbolnyy-fiba-180kh105-shchit-fanera-vlagostoykaya-interatletika-ut410/
https://play.interatletika.ua/ru/stend-basketbolnyy-fiba-180kh105-shchit-fanera-vlagostoykaya-interatletika-ut410/
http://sport-dom.com.ua/sport-inventar/basketbol/stend-basketbolnyij-usilennyij.html
http://sport-dom.com.ua/sport-inventar/basketbol/stend-basketbolnyij-usilennyij.html
http://sport-dom.com.ua/sport-inventar/basketbol/stend-basketbolnyij-usilennyij.html
https://play.interatletika.ua/ru/voleybolnyy-stend-s-zakladnymi-semnye-interatletika-ut401/
https://play.interatletika.ua/ru/voleybolnyy-stend-s-zakladnymi-semnye-interatletika-ut401/
https://prom.ua/ua/p1080356946-volejbolnaya-setka-bezuzlovaya.html
https://prom.ua/ua/p1080356946-volejbolnaya-setka-bezuzlovaya.html
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сторона  висотою 4м, діаметр 

оцинкованого проводу 6/5мм – 30м+3,5м, 

коротша сторона висотою 4м, діаметр 

оцинкованого проводу 6/5мм з однією 

каліткою та монтажем - 18м*2=36м. 

https://spirit-co.com.ua/catalog/ograzhdenie-

sport/sport-prom.html 

8. Проектні роботи  30000,00 

РАЗОМ: 1500000,00 

9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до 

територіальної громади міста Чернігова, мають право голосу та підтримують цю 

пропозицію (проект) (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка 

списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки 

(необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).  

 

10.* Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у 

тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою 

обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  gornuk31@ukr.net   

для зазначених вище цілей  

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….………….. 

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 

цілей. 

Примітка:  

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Чернігівської міської 

ради), вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для 

громадськості.  

11. Інші додатки (якщо стосується): 

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

в)  інші, суттєві для заявника проекту, які саме?   

https://spirit-co.com.ua/catalog/ograzhdenie-sport/sport-prom.html
https://spirit-co.com.ua/catalog/ograzhdenie-sport/sport-prom.html

