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
Чернігові на 2022 рік та список мешканців міста Чернігова, які
підтримують цю пропозицію (проект)
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )
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Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення!
1.* Назва проекту (не більше 15 слів):

«Спортивний майданчик замість смітника».
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує тип
проекту):
проект: Х малий
великий
Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону):

Деснянський район, вул. Рокосовського, 14.
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Двір по вул. Рокосовського, 14, територія дитячо-підліткового клубу
«Юність», який підпорядкований комунальному закладу «Позашкільний
навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем
проживання» Чернігівської міської ради.
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)

Даний проєкт передбачає встановлення спортивного майданчика та
облаштування прибудинкової території на подвір’ї будинків по
вул.Рокосовського,14, 14А, 14Б, 14В та по вул.Всіхсвятській,2.
5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт,
який може бути потенційним виконавцем проекту):

З метою благоустрою і створення належних та безпечних умов для
організації змістовного дозвілля дітей дошкільного та шкільного віку
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(вихованців клубу «Юність» та жителів мікрорайону), а також
популяризації серед жителів мікрорайону здорового способу життя,
пропонується вирівняти земельну ділянку на подвір’ї будинків по
вул.Рокосовського,14, 14А, 14Б, 14В (де наразі знаходиться заглиблення зі
сміттям) та встановити спортивне обладнання.
В даному мікрорайоні немає подібних спортивних майданчиків, а
запропонована територія потребує благоустрою, оскільки на даному
подвір’ї постійно утворюється стихійний смітник, а також паркують
автомобілі, що не є прийнятним на зеленій зоні у подвір’ї.
Дане питання також обговорювалось на засіданнях Молодіжної ради
при міському голові, оскільки є важливим для молоді мікрорайону та
популяризації здорового способу життя.
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 реалізації даного проекту зможуть безкоштовно
користуватись у будь-який зручний для них час всі мешканці мікрорайону,
зокрема молодь та діти (ЗНЗ№27, ЗНЗ№30, ЗНЗ №7, а також вихованці
клубу «Юність», які відвідують даний заклад, приїжджаючи з різних
мікрорайонів міста).
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)

З облаштуванням даного подвір’я, мешканці прилеглих будинків
позбудуться смітника, що розмістився посеред подвір’я, загрожуючи
життю і здоров’ю дітей, отримають місце для проведення дозвілля та
розвитку дітей та молоді мікрорайону, а також місце, де зможуть
займатися спортом всі бажаючі. Наразі, належне дозвілля на цій ділянці
неможливе, оскільки вже є випадки травмування дітей.
8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
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Складові завдання

кількість

1. Жим сидячи від грудей - Верхня тяга
InterAtletika SE101-102

1

●

3. Тренажер для сідничних, привідних і відвідних
м'язів стегна InterAtletika SE104

1

●

4. Тренажер преса анатомічний InterAtletika SE109

1

●

5. Повітряний ходок InterAtletika SE115

1

6. Орбітрек InterAtletika SE116

1

●

8. Мультижим InterAtletika SE123.1
1

Орієнтовна вартість
(брутто), грн
18 000

12000

10000
10000
13000
25000

9. Хос Райдер InterAtletika SE110

1

10000

●

10. Розгинач стегна - Степпер InterAtletika SE126136

1

14000

●

11. Гіперекстензія InterAtletika SL134

1

7000

●

12. Упор для преса InterAtletika SL125

1

9000

●

13. Бруси InterAtletika SL105

1

7000

●

14. Тренажер для м'язів біцепса InterAtletika
SE129

1

14000

●

15. Турнік подвійний - металевий InterAtletika
S710.1

1

9000

●

Всього

158000
32000

14. Монтаж обладнання (20%)
15. Планування майданчика і завезення ґрунту
15м*20м

30000
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16. Проєктні роботи

20000

17. Експертиза ПКД

15000

18. Технагляд

4000

19.Авторський нагляд

4000

20. Інфляційні витрати

32000
295000

РАЗОМ:

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
galinavershok@gmail.com для зазначених вище цілей

моєї

електронної

адреси

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) проєкт спортивного маданчика.
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Жим сидячи від грудей - Верхня тяга
InterAtletika SE101-102

Тренажер для сідничних, привідних і
відвідних м'язів стегна InterAtletika SE104

Тренажер преса анатомічний InterAtletika Хос Райдер InterAtletika SE110
SE109

Повітряний ходок InterAtletika SE115

Орбітрек InterAtletika SE116
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Мультижим InterAtletika SE123.1

Розгинач стегна - Степпер InterAtletika
SE126-136

Гіперекстензія InterAtletika SL134

Упор для преса InterAtletika SL125

Бруси InterAtletika SL105

Тренажер для м'язів біцепса InterAtletika
SE129

Турнік подвійний - металевий
InterAtletika S710.1
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