
Додаток 1 до Положення про 

громадський бюджет (бюджет 

участі) у місті Чернігові 
 

Бланк-заявка пропозиції (проєкту), 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 (проєкт)  

 

Ідентифікаційний номер проєкту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
19 

 

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

 

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

Сучасний  спортивний комплекс «School 5-arena» 

 

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

проєкту): 

проєкт:    малий     Х                        великий         

 

 Проєкт буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Деснянський район, мікрорайон  школи №5 

 

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

 Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів  № 5 по вул. Сосновій, 23-А міста Чернігів. 

 

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

   

  У мікрорайоні  ЗОШ №5: від П’яти кутів до ТРЦ «Голлівуд», фактично відсутні 

спортивні та дитячі розважальні майданчики. Територія П`ятої школи дозволяє 

розмістити сучасний футбольно-баскетбольний спортивний комплекс «School 5- arena», 

який буде доступний як для здобувачів освіти та працівників школи, так і для 

мешканців мікрорайону. 

Перспектива розвитку матеріально-технічної бази школи та мікрорайону є найвищим 

пріоритетом нашої команди. 

 

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

який може бути потенційним виконавцем проєкту): 

   

               Для вирішення вищезазначеної проблеми, ми пропонуємо створити на    

території школи № 5 сучасний спортивний комплекс, що включатиме у себе: 

- футбольне поле з синтетичним покриттям; 

- волейбольний та баскетбольний майданчик для навчально-тренувальних занять.  



 

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проєкту 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 проєкту) 

   

 Школа № 5 в м. Чернігів є центром громадського життя мікрорайону, тому 

сучасний спортивний комплекс  використовуватиметься не тільки під час навчальних 

занять з фізичної культури, але й перебуватиме у вільному доступі мешканців міста 

різних вікових категорій. Комплекс застосовуватиметься для проведення позаурочних 

заходів, спортивних свят, змагань та занять гуртків та секцій. У весняно-літній період 

спортивний комплекс працюватиме до 21
00

, у осінньо-зимовий – до 17
00

. 

 Основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами 

проєкту, - це : 

- Учні та працівники школи №5 (460 учнів,  45 викладачів); 

-     Батьки з малими дітьми, що проводять дозвілля на території школи; 

-     Мешканці різних вікових категорій. 

 

7. Обґрунтування необхідності реалізації проєкту, а також його бенефіціари 

(основна мета реалізації проєкту; 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) 

 

Проблема: 

 У школі № 5 здобуває освіту  понад 460 учнів, з яких значну частину складають 

діти з особливими освітніми потребами, для розвитку та зміцнення здоров’я яких 

необхідне сучасне спортивне середовище. Серед учнів школи є діти, що займаються 

футболом, волейболом та іншими видами спорту, які також потребують якісних умов 

для розвитку своїх фізичних здібностей. Футбол є найбільш популярним видом спорту 

серед сучасної молоді, тож спортивний комплекс європейського рівня сприятиме 

залученню до здорового способу життя дітей та молодь мікрорайону школи. 

Територія школи є достатньо великою та дозволяє розмістити сучасний 

спортивний комплекс без обрізки та знесення дерев, зміни розташування доріжок, що 

зменшує витрати.  

 

Мета проєкту: створити сучасний спортивний комплекс «School 5-arena», що стане 

центром спортивного та громадського життя мікрорайону школи, який сприятиме 

організації здорового дозвілля підлітків і молоді та залучить до активного відпочинку і 

занять спортом людей різних вікових категорій.  

Ключові показники оцінки результату проєкту. 

Освітні – можливість більш якісного проведення уроків фізичної культури, 

розширення та запровадження сучасних напрямів позашкільної освіти (відкриття 

гуртків спортивно-оздоровчого та художньо-естетичного напрямів).  

  

 

Культурні – залучення аудиторії учнівської молоді та мешканців мікрорайону школи   

шляхом організації та проведення спортивно-масових, культурно-мистецьких та 

хореографічних заходів, тощо.  



 

Оздоровчо-спортивні - охоплення дітей фізкультурою та спортом, активне залучення 

до оздоровлення та збереження здоров`я. 

   
 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Розробка проектно-кошторисної документації, 

ведення технічного нагляду 
50 000 

2. Монтаж спортивного простіру : 

2.1 Підготовка основи спортивного простіру з верхнім 

шаром асфальтобетону,   поребрик по периметру 

(16 м х 25 м) – футбольний та баскетбольний 

простір; 

Волейбольний простір (9м х 18м)   

500 000 

2.2. Поліуретанове покриття спортивного простіру  

Conipur_SP 13 мм з монтажем та розміткою  

(16 м х 25 м) та (9м х 18м)   

850 000 

2.3. Ворота міні футболу УТ-600 та сітка 20 000 

2.4.Баскетбольний  щит шкільний УТ-401-05 (2 шт) 15 000 

      2.5.Секція огорожі h=1.0м  l=1.5м (30 шт) 45 000 

  

3. Додаткові інфляційні та невраховані витрати   20 000 

РАЗОМ: 1 500 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

територіальної громади міста Чернігова, мають право голосу та підтримують цю 

пропозицію (проєкт) (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 (проєкту), 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      для зазначених 

вище цілей_ 

b) 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?  

…………………………………………………………………………………….………… 


