
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 ) 
36 

 

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

 

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

«Спортивна гімнастика – фізичний розвиток та здоров’я дітей»  -  створення умов 

для безкоштовних, повноцінних тренувань спортивною гімнастикою. 

 

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

проєкт:    малий               

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Мікрорайони поблизу  проспекту Перемоги, вул.Гонча, вул. О.Молодчого, вул.Г.Полуботка, 

мікрорайон «5 кутів». 

 

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

Чернігівський обласний Палац дітей та юнацтва, проспект Перемоги, 112. 

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

Створення сприятливих умов для організації повноцінних тренувань зі спортивної 

гімнастики шляхом забезпечення необхідним сучасним спортивним обладнанням єдиного в 

місті спеціалізованого залу для занять спортивною гімнастикою дітей міста Чернігова у 

Чернігівському обласному Палаці дітей та юнацтва, що сприятиме повноцінному та 

безпечному тренуванню спортсменів, а також розвитку спортивної активності, зміцненню 

здоров'я, захопленню спортивною гімнастикою, розвитку фізичних, морально-вольових та 

інтелектуальних здібностей дітей з метою гармонійного формування їх особистостей. 
  

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

може бути потенційним виконавцем проєкту): 

На базі Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва працює гурток «Спортивна 

гімнастика» (єдиний у місті Чернігові), метою якого є виховання активних, спортивних, 

здорових, цілеспрямованих та гармонійно розвинених особистостей. 



 Заняття спортивною гімнастикою також сприяють адаптації дітей у суспільстві, адже 

вихованці, які не досягли висот у професійному спорті, мають можливість після закінчення 

занять спортивною гімнастикою,  вдало реалізувати себе в інших видах спорту завдяки гарній 

фізичній підготовці. 

На теперішній час неможливе належне проведення даних занять через  відсутність 

необхідної матеріально-технічної бази, а наявне обладнання вже давно застаріло, оскільки 

було придбано ще за часів СРСР. 

 Придбання необхідного обладнання для спортивної зали Чернігівського обласного 

Палацу дітей та юнацтва (новий сучасний кінь-мах для вивчення більш складних комбінацій та 

для більш безпечного та зручного виконання і розучування нових вправ, велика трапеція з 

різними рівнями висоти, яка надає можливість страхувати гімнастів на брусах та 

удосконалювати елементи на акробатиці, багатофункціональний тренажер, який розвиває 

різні групи м’язів, батут трамплін для вивчення початкового і вищого рівня складності 

елементів на опорному стрибку, батут трамплін для вивчення різного рівня складності 

елементів акробатики у поролонову яму, балансировочна  платформа) дозволить 

організувати безкоштовні  заняття спортивною гімнастикою на належному рівні для всіх 

бажаючих дітей міста, а також надасть можливість безпечно, більш продуктивно, 

результативно та ефективно проводити тренування  гуртка «Спортивна гімнастика», що 

сприятиме фізичному розвитку дітей та продуктивній підготовці гімнастів до змагань 

високого рівня. 

За 2019-2020 навчальний рік заняття зі спортивної гімнастики відвідували понад 200 

дітей, серед яких є діти-сироти, діти учасників АТО, діти з багатодітних та малозабезпечених 

родин.   

Проведення даних занять з використанням сучасного обладнання також сприятиме 

залученню дітей до відвідування гуртка «Спортивна гімнастика», допоможе дітям розумно і 

цікаво проводити свій вільний час, пробудить любов до спорту, розширить кругозір, 

сприятиме вихованню наполегливості та витримки.  

Заняття спортом є частиною загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення 

здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з 

метою гармонійного формування її особистості. Практика свідчить, що фізична культура є 

важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності людей, задоволення їх 

моральних, естетичних та творчих потреб. Заняття спортом сприяють вихованню здорового 

та свідомого покоління, що веде за собою виховання здорової нації. 

 

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)  

 

У разі реалізації проєкту всі бажаючі мешканці міста (від 4 до 21 років) матимуть 

можливість безкоштовно та безпечно на належному рівні займатися спортивною 

гімнастикою, вдосконалювати спортивні навички, активно та корисно проводити свій вільний 

час.  



Реалізація даного проєкту сприятиме пробудженню інтересу до спортивної 

гімнастики, сприятиме якісним та продуктивним тренуванням гімнастів, а також надасть 

можливість проводити спортивні змагання на належному рівні з залученням команд з інших 

міст України та з-за кордону на базі Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва. 

 

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)   

 

Основною метою даного проєкту є створення доступних, безпечних, сучасних та 

належних умов, що сприятимуть безкоштовним заняттям спортивною гімнастикою для всіх 

бажаючих дітей міста Чернігова. 

Необхідним є забезпечення спортивної зали Чернігівського обласного Палацу дітей та 

юнацтва  сучасним обладнанням для занять спортивною гімнастикою, оскільки в місті немає 

подібних безкоштовних гуртків. 

З реалізацією даного проєкту всі бажаючі діти міста зможуть відвідувати заняття 

гуртка «Спортивна гімнастика» безкоштовно. 

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

1. вартість) 

Складові завдання Кількість Орієнтовна вартість 

(брутто) грн. 

1. Кінь-мах 

 

1 90 000  

2. Багатофункціональний 

тренажер 
1 34 805 

3. Модуль велика 

трапеція Gymnova 0261 
1 54 233 

4. Батут Euro Tramp Open 

and Minitramp  
1 47 280 

5. Батут Euro Tramp 

Booster Bourd 
1 66 120 

6. Балансировочна 

подушка (платформа) 

OSPORT BOSU 60см 

1 4500 

           

              Всього:                        296 938 

 



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): 

 висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 

_lilykovalenko84@gmail.com 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 (проєктів) (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 проєкту, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проєкту, 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Додаток 2 

                                                до проєкту «Спортивна гімнастика – фізичний                                              

розвиток та здоров’я дітей» 

 

 

 

1. Кінь-мах  

 
 

2. Багатофункціональний тренажер 

 
 



3. Модуль велика трапеція Gymnova 0261 

 

4. Батут Euro Tramp Open and Minitramp 

 

 

 

 

 

 



 

5. Батут Euro Tramp Booster Bourd 

 
 

  

6. Балансировочна подушка (платформа) OSPORT BOSU 60см

 


