
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 ) 
63 

 

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

 

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

Створення спортивно-ігрового комплексу «Спорт, рух, здоров’я» на території 

Чернігівської ЗОШ №29, вул. Доценка 9. 

 

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

проект:    малий         великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Територія мікрорайону вулиць Доценка, Бєлова, Рокоссовського, 1 Травня, Космонавтів 

 

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

м.Чернігів, вул. Доценка 9 

 

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

Благоустрій, облаштування та створення спортивного майданчику з метою утворення 

додаткових безпечних та сучасних зон активного відпочинку за рахунок оновлення 

спортивно-ігрового середовища 

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

 

Проект передбачає створення мультиспортивного середовища для безпечної гри в 

футбол, гандбол, великий теніс, бадмінтон та інше; створення комплексного спортивно-

ігрового майданчика для фізичного розвитку та дозвілля мешканців мікрорайону, учнів ЗОШ 

№29 та всіх охочих. 

Спортивно-ігрове середовище включатиме в себе: 

 облаштування ігрового майданчику для гри в бадмінтон, теніс; 

 облаштування майданчику для гри у волейбол, міні гандбол; 

 часткова реконструкція спортивного містечка. 

У реалізації цього проекту зацікавлені всі мешканці мікрорайону (вулиці Доценка, 

Рокоссовського, Космонавтів, Бєлова та 1 Травня), батьки учнів школи № 29 (понад 1300 

учнів), діти, відвідувачі, гості. 
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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)  

До створеної площадки буде необмежений доступ для абсолютно усіх бажаючих 

У разі реалізації, проект буде доступним для всіх мешканців міста, створить сучасні, 

безпечні умови для активного дозвілля дітей. 

 

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)   

На даний час на території запланованого майданчика територія, необлаштована навіть 

для прогулянок. Реалізація проекту дозволить забезпечити місце для ігор та активного 

відпочинку не лише дітлахів молодшого віку, а й дітей старшого віку. Частково огороджений 

спортивний майданчик дозволить не перейматись, що м’яч потрапить на територію сусіднього 

дошкільного закладу. Обране облаштування для ігор є одна з найкращих по своїй якості та 

функціоналу. Бадмінтон, теніс, гандбол, волейбол – є найбільш популярними видами 

активного відпочинку, тому спортивний комплекс буде користуватись великою прихильністю. 

Також, відправляючи дитину «погуляти», батьки знатимуть, що їх син чи донька буде 

не просто бігати вулицею, а знайде собі заняття до душі, корисне для здоров’я і цікаве 

одночасно. Адже більшість дітей віддають перевагу рухливим іграм. 

Нажаль, зараз дані майданчики не облаштовані належним чином. 

Проект передбачає розширені можливості для активного всебічного спортивно-ігрового 

відпочинку, де кожний майданчик можна використовувати як для ігри в м’яч, бадмінтон, гри у 

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

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Облаштування майданчика для гри у бадмінтон 500 000 

2. Облаштування майданчика для гри у волейбол (міні-

гандбол), огорожа майданчика, її улаштування 
800 000 

3. Облаштування спортивного містечка (оновленні 

бігових доріжок, ям для стрибків у довжину, 

установлення бетонних поребриків, покриттів з 

дрібнорозмірних елементів) 

200 000 

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 (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  zirinah@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 (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?   


