
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 ) 
10 

 

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

 

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

Легка атлетика для кожної дитини - від початківця до олімпійця.  

 

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):  

Район вул. Рокосовського, вул. Захисників України та вул. Всіхсвятська.  

 

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

Вул. Захисників України 7, стадіон. 

 

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

Благоустрій, створення та облаштування легкоатлетичного комплексу на 

прибудинковій території з метою утворення додаткових сучасних та безпечних зон для 

активного відпочинку, та дозвілля мешканців мікрорайону, учнів ЗОШ № 30, а також 

всіх бажаючих. 

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

Створення та облаштування бігових доріжок, секторів для стрибків та метань, а також 

футбольного поля для  здорового способу життя за місцем проживання для дітей та 

молоді з метою систематичної фізичної активності у вільний від навчання і роботи час 

в зручних і комфортних умовах. На стадіоні може займатися молодь не тільки одного 

конкретного мікрорайону, а й усього міста. Реалізація проекту передбачає 

профілактику виникнення негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі, 

що згубно позначається на здоров’ї підростаючого покоління і на здоров’ї майбутніх 

дітей, зменшення кількості правопорушень, зміцнення здоров’я дітей та молоді, 

покращення їх рівня фізичного розвитку, залучення дітей до занять фізичною 
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культурою і спортом, пропаганда здорового способу життя, проведення тренувань на 

загальнодоступному та безкоштовному обладнанню спортивного майданчику. 

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)  

Надання можливості тренувань у ранковий та денний час по будням для вихованців 

ЗОШ № 30 та  ДЮСШ «Атлет», весь інший час – вільний доступ для всіх дітей та 

молоді м.Чернігова, в тому числі й для соціально вразливих категорій. Проект 

спрямований на дітей молодшого шкільного віку (6-10 років); середнього шкільного 

віку (10 – 14 років); дітей старшого шкільного віку (14 – 18 років); молоді до 25 років; 

батьків дітей та сімей з дітьми, людей похилого віку. 

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)   

Реалізація цього проекту дасть змогу створити сприятливі умови для покращення рівня 

фізичного розвитку дітей та підлітків, їх рухових здібностей, вмінь і навичок, 

вихованню фізично і духовно здорового покоління, що надасть позитивний вплив на всі 

функції і системи організму. Оздоровлення мешканців мікрорайону. Проведення занять 

та тренувань вихованців загальноосвітніх та спортивних шкіл. Популяризація 

здорового та активного способу життя, доступність. Результатами реалізації завдань 

зможуть користуватися не лише мешканці вказаного мікрорайону, а і всі мешканці 

міста.  

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.Проектні роботи 70 000 

2.Благоустрій футбольного поля. 59 792 

3.Бігові доріжки по колу та прямій (4м х 300м, 4м х 115м 

асфальт) 
1 174 999 

4.Сектор для метання диску 72 983 

5.Сектор для стрибків у довжину (1,5м х 40м асфальт, 

яма для стрибків 3м х 6м, пісок) 
60 187 

6.Сектор для метання спису (4м х 20 м асфальт) 61 730 

РАЗОМ: 1 499 670 
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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  

seredaaa2009@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): 

a)  фотографії, які стосуються цього проекту; 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту; 

в)  розрахунок  вартості робіт;   

 


