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Бланк-заявка пропозиції (проєкту), 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 (проєкт) 

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
16 

 

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

 

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

Багатофункціональний спортивний майданчик 

 

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

проект:   
  

 малий         великий          

 

Проєкт буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Мікрорайон Масани 

 

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

Вулиця Незалежності, 42 А, Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 

 

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

Проєкт передбачає розміщення на території школи сучасного 

багатофункціонального спортивного майданчика (баскетбол, волейбол, великий теніс, 

футбол), для популяризації активного відпочинку учасників освітнього процесу, розвиток 

культурної інфраструктури мікрорайону Масани та міста Чернігова.  

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

 

Проєктом передбачається будівництво (встановлення, облаштування) на території 

школи багатофункціонального спортивного майданчика (баскетбол, волейбол, великий 

теніс, бадмінтон) зі штучним покриттям для учасників освітнього процесу, який буде 

охоплювати дві площі: 665 2м  (32 м х 19 м із врахуванням того, що розмір самого поля 28 

м х 15 м та аути з кожного боку по два метри) та 238  
2м  (17 м х 14 м); мати відповідну 

огорожу по периметру у  відповідності до вимог безпеки. Реалізація проєкту дозволить 

учням та командам батьків школи №35, де навчається майже 1800 школярів, забезпечити 

необхідні умови для організації якісного відпочинку дітей та батьків у позаурочний час, 

при відвідуванні груп продовженого дня та під час відпочинку у пришкільному таборі. 

Проєкт спрямований на популяризацію здоров’я, активного руху на свіжому повітрі, 

соціалізацію школярів. Поліпшення умов відпочинку мешканців мікрорайону різного 

шкільного віку урізноманітнить ігри на вулиці, створить умови для формування в учнів 

навичок колективних ігор, зменшить час перебування дітей за комп’ютером.  
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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)  

 

Сучасний багатофункціональний спортивний майданчик (баскетбол, волейбол, 

великий теніс, бадмінтон) буде створювати умови для якісного безкоштовного відпочинку 

мешканців мікрорайону Масани та враховувати їх різні спортивні вподобання. Відкриття 

такого майданчика буде спрямовано на зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу, 

на соціалізацію дітей, на протидію надмірному користуванню учнями мережею Інтернет 

та сучасними гаджетами (комп’ютерами, смартфонами та ін.). З метою запобігання 

травматизму, дотримання санітарно-гігієнічних норм та законодавства України (Закон 

України від 16.05.2013 р. №243-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо порядку перебування дітей у закладах, у яких проводиться діяльність у 

сфері розваг або у закладах громадського харчування у нічний час») 

багатофункціональний спортивний майданчик має задовольняти такі вимоги: бути 

розміщеним на відстані не менше 12 м від вікон житлових будівель; озелененим по 

периметру (для даного проекту неотруйними та неколючими кущами); зачинятися на 

нічний період (з 22.00 до 06.00); учні мають перебувати на території майданчика під 

доглядом батьків або вчителів, вихователів групи продовженого дня.  

 

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)   

 

Мета проекту – здоров’язбереження школярів через залучення їх до активного 

відпочинку на свіжому повітрі, профілактика комп’ютерної залежності учасників 

освітнього процесу у позаурочний час.  

Проблема, розв’язання якої передбачено при виконанні проекту: на території 

школи нема спеціально обладнаного місця для занять баскетболом, волейболом, великим 

тенісом, якими захоплюються учні. Заклад освіти має можливість організовувати роботу 

спортивних секцій, але відсутня спеціально облаштована територія для проведення таких 

занять. 

Запропоновані рішення: створення багатофункціонального спортивного 

майданчика (баскетбол, волейбол, великий теніс), який відповідає діючим нормам безпеки 

учнів та забезпечує активний та зоровий відпочинок школярів та команд батьків у 

позаурочний час.  

Школа №35 є однією із найбільших не лише у Чернігові, а й у Чернігівській 

області. В ній навчається майже 1800 учнів. Вона єдина у великому сучасному 

молодіжному мікрорайоні Масани. На території школи є  футбольне поле зі штучним 

покриттям, тренажери для старшокласників  та для спортсменів нашого мікрорайону. 

Однак, для занять баскетболом, волейболом, великим тенісом територія школи не 

пристосована. Тому батьки вимушені возити дітей для занять зазначеними видами спорту 

на спеціально облаштовані майданчики, що досить проблематично, оскільки мікрорайон 

Масани досить віддалений від центру міста. Необхідно також враховувати і специфіку 

мікрорайону Масани: новобудови знаходяться поруч із приватним сектором. У мешканців 
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Забарівки нема спеціально облаштованих сучасних спортивних майданчиків і діти 

намагаються знайти собі розваги на території школи.  

Основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами реалізації 

завдання: учні та випускники школи, вихованці групи продовженого дня, батьки учнів, 

мешканці мікрорайону Масани. 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Улаштування основи під спортивне покриття 527. 500 

2. Спортивне поліуретанове покриття ALSATAN-

pigment 
540. 000 

3. Волейбольні стійки 2. 500 

4. Баскетбольні стійки (2 шт.) демонтаж та монтаж 52. 500 

5. Бадмінтонні стійки  (4 шт.)  4.000 

6. Лави (8 шт.) 4.000 

7. Щити для тренування тенісистів 6.000 

8. Вишка судійська 4.000 

6. Розробка ПКД та експертизи 80. 000  

      7. Огорожа та стовпи металеві для огорожі 100010 

      8. Встановлення комплексу 103.990 

9. Доставка 10.000 

10. Розмітка універсального майданчика 9.000 

      11.Демонтаж обладнання, яке знаходиться на місці  

          комплексу 
52. 500 

РАЗОМ: 1.500.000 

 

 

 

Примітка: Розрахунки зроблені на два поля: перше поле розмірами 35 м х 19 м (поле 28 м 

х 15 м та аути з кожного боку) та друге поле розмірами 17 м х 14 м.  

 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 
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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 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. 
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ДОДАТКИ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Положення комплексу на 

мапі 


