
 

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

рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 

Чернігові на 2021 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
18 

 

  

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

Комплексний волейбольно – баскетбольний спортивний  майданчик ЗНЗ №7 

 

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

проекту): 

проект:   
  

 малий       х  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Мікрорайон вулиці Рокосовського,  Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№7 

Чернігівської міської ради Чернігівської області 

 

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

м. Чернігів, Проспект Перемоги, 197, Чернігівська загальноосвітня школи І-ІІІ ст.№7 

Чернігівської міської ради Чернігівської області 

 

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

      На базі школи працює секція з волейболу, в зимовий період діти займаються у 

відремонтованій спортивній залі, а в осінньо-весняний період комплексний 

волейбольно - баскетбольний спортивний майданчик дозволить учням займатись на 

свіжому повітрі в комфортних умовах, проводити змагання з іншими школами, що 

розміщені в мікрорайоні.  

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

   На рівні з футболом, волейбол та баскетбол набирають популярності серед молоді, 

але на жаль пристосованих сучасних майданчиків для цих видів спорту в місті не так 

уже і багато в порівнянні з футболом.  Універсальний волейбольно-баскетбольний 

майданчик дозволить проводити уроки фізичної культури в комфортних та зручних 

умовах на подвір’ї школи, в якій навчається 800 учнів.  Популяризація здорового 

способу життя залучить дітей та мешканців мікрорайону до занять спортом на свіжому 

повітрі. Командні ігри дозволяють виховувати у дітей навички роботи в групі, 

відповідальність за свої дії, взаємопідтримку, повагу до суперника, що стануть в нагоді 

в дорослому житті. 



      

 

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)  

    Територія школи є відкритою та доступною для жителів мікрорайону 

цілодобово. Усі бажаючі займатись на майданчику, у вільний від уроків час, зможуть 

скористуватись цією можливістю безкоштовно. Наявність такого майданчика 

дозволить проводити на ньому не тільки уроки фізичної культури, а й секційні заняття з 

волейболу та баскетболу. З’явиться можливість проводити змагання з волейболу та 

баскетболу не тільки з учнями сусідніх шкіл, а й усього міста. Забезпечення сімейного 

дозвілля вихідного дня. 

 

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)   

     Основною метою реалізації проекту є зробити заняття спортом доступними для 

кожного жителя мікрорайону,  популяризація здорового способу життя, організація 

спортивного дозвілля не тільки для учнів школи, а й для мешканців мікрорайону та 

міста в цілому. Основні вікові групи, на які розрахований проєкт, - це діти віком від 12 

до 17 років та молодь, що проживає в мікрорайоні. Запобігання гіподинамії, 

відволікання дітей від різного роду гаджетів, заняття рухливими іграми дозволить 

виховати здорове та свідоме покоління жителів міста. Розміщення майданчика на 

території школи дозволить краще зберегти майно міста, тому що у школі встановлена 

система відеоспостереження і працюють нічні чергові. 

 

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

вартість) 

 

   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Улаштування основи під спортивне покриття 527 500 

2. Спортивне покриття ALSATAN-pigment 600 000  

3. Стовпи металеві для забору 50 000  

4. Огорожа iз сiтки  45 000 

5. Волейбольні стійки  2 500 



6. Баскетбольні стійки 105 000  

7. Роботи по облаштуванню покриття спортивного 

майданчика 
85 000  

8. Виготовлення проекту 70 000  

9. Експертиза проектної  документації 8 000  

10. Здійснення авторського нагляду 7 000  

РАЗОМ: 1 500 000 

 

Примітка: 

Розрахунки зроблені на поле розмірами 32х19( поле 28х15 та аути з кожного боку по 

два метри). 

 

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  

kolotilo1977@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): 

 

mailto:kolotilo1977@ukr.net


 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


