
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 ) 
24 

 

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

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

Доступне навчання їзді на велосипеді та заняття велосипедним спортом кожній дитині.  
 

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 всього міста Чернігова. 
 

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

ДЮСШ «Україна» Чернігівської міської ради. 14000, м.Чернігів, вул. Шевченка, буд. 

53, велобаза «Золоті колеса» (вул. Шевченка, буд. 53), велобаза в ЗНЗ № 33 (проспект 

Миру, буд. 207-б), велобаза в ЗНЗ № 19 (вул. Мстиславська, буд. 76), велобаза КДЮСШ-2 

(вул. Захисників України, 3-б). 
 

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

      Безоплатне навчання їзді на велосипеді дітей міста та оволодінню навиками безпечної 

їзди з дотриманням правил дорожнього руху, проведення занять з велосипедного спорту. 

Проект передбачає придбання 100 велосипедів, 20 велотренажерів, що дасть змогу масово 

освоїти жителям міста навики безпечної їзди на велосипедах і самовдосконалюватись 

через заняття велосипедним спортом. 
 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 
 

      Проведення безоплатних занять для всіх бажаючих дітей м. Чернігова віком від 8 до 

14 років із навчання їзді на велосипеді з обов’язковим освоєнням правил дорожнього руху 

і навиків безпечної їзди. Проведення відкритих занять і майстер-класів з велосипедного 

спорту на шосе та маунтенбайку, в тому числі дітей учасників бойових дій та соціально 

вразливих категорій, з можливістю подальшого їх зарахування до груп початкової 

підготовки відділень велоспорту міських ДЮСШ. Придбання 100 велосипедів і 20 

велотренажерів має на меті популяризувати їзду на велосипеді в нашому місті, як засіб 

покращення екології, зміцнення фізичного здоров’я дітей і молоді , збільшення 
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кількості дітей і молоді які займаються спортом, також дасть змогу підвищити безпеку 

дорожнього руху в місті Чернігові, створити додаткові умови для самореалізації молодих 

людей через заняття спортом і досягнення високих спортивних результатів, виховувати в 

молодих людей потребу у постійному фізичному вдосконаленні та підтримці себе у 

добрій фізичній формі. Придбаний інвентар дасть змогу суттєво збільшити кількість дітей 

і молоді з якими можна одночасно проводити заняття із навчання їзді на велосипеді, 

освоєння правил дорожнього руху та безпечної їзди на велосипеді, ознайомлення з 

різними видами програм у велосипедному спорті на шосе і маунтенбайку.  Проект 

розрахований на дітей і молодь різних вікових і соціальних груп незалежно від статі і 

стану фізичної підготовленості. 

      Для забезпечення публічності та прозорості процесу придбання нових велосипедів і 

велотренажерів буде оголошено та проведено конкурс на їх придбання.  

      Реклама безоплатних навчальних занять і майстер класів та показових виступів 

підготовлених спортсменів за рахунок обласної федерації велосипедистів Чернігівщини.  
 

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)  
 

     Всі діти м. Чернігова віком від 8 до 14 років незалежно від статі і рівня фізичної 

підготовленості, які мають бажання навчитись їзді на велосипеді і освоїти навики 

безпечної їзди по місту зможуть у визначений час (про, що буде повідомлено через 

рекламу і ЗМІ та соціальні мережі) приходити на велобазу «Золоті колеса» (по вул. 

Шевченка, буд. 53), велобазу на базі ЗНЗ № 33 (по проспекту Миру, буд.207-б), велобазу 

на базі ЗНЗ № 19 (по вул. Мстиславська, буд. 76), велобазу КДЮСШ-2 (по вул. 

Захисників України, 3-б) і безоплатно пройти курс навчання їзді на велосипеді та освоїти 

навички безпечної їзди, вивчити правила дорожнього руху та ознайомитись з основами 

велосипедного спорту на шосе і маунтенбайку. Заняття проводитимуть досвідчені 

тренери з велоспорту міських спортивних шкіл. Нові велосипеди і велотренажери будуть 

використовуватись для дітей і молоді нашого міста відразу після їх придбання. 

Придбаний велосипедний інвентар буде прийнято на баланс Комунального 

позашкільного навчального закладу дитячо-юнацької спортивної школи «Україна» 

Чернігівської міської ради, розміщено на велосипедній базі «Золоті колеса» та зазначених 

вище велосипедних базах відділень велоспорту ДЮСШ «Україна» і КДЮСШ-2, що 

забезпечить максимально доступне залучення дітей та молоді міста для освоєння їзди на 

велосипеді і знайомства з основами велосипедного спорту та залучення зацікавлених до 

участі у тренуваннях до навчальних груп дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ 

«Україна» і КДЮСШ-2). Доступ до об’єктів є вільним у робочі години зазначених закладів.   
 

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)   
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      Чернігів дуже компактне, історичне і туристично-привабливе місто з добре 

розвиненою і якісною дорожньою інфраструктурою, наявністю велодоріжок уздовж 

основних магістралей і доступним рельєфом місцевості. Завдяки цьому місто має чудові 

умови для масового поширення велосипедного руху і розвитку велосипедного спорту. 

Їзда на велосипеді приносить безліч позитивних факторів як для чоловіків так і жінок. 

Перш за все це стабілізація емоційно-психологічного стану завдяки перебуванню на 

свіжому повітрі, отриманню позитивних емоцій від постійної зміни пейзажів в процесі 

катання, швидкості пересування, дружнього спілкування, перемог і нових досягнень у 

велоспорті. Далі, це збільшення обсягу легень і поліпшення якості дихання, збільшення 

витривалості і стійкості організму до інфекцій, приріст м’язової маси, поліпшення зору та 

відмінна можливість зменшення ваги, покращення роботи мозку, серця, кишечника, 

покращення творчого мислення і креативності, зниження рівня стресу, отримання заряду 

позитивних емоцій, зміцнення імунної системи. Завдяки постійному балансуванню під 

час їзди на велосипеді і контролю пересування підвищується усвідомленість поведінки і 

координація. Особливо корисною є їзда на велосипеді для дітей, оскільки вона розвиває 

координацію рухів, нормалізує обмінні процеси і виведення з організму токсинів, 

поліпшує пам'ять, зір, слух, роботу головного мозку і швидкості реакцій, зміцнення м`язів 

і підтримки їх тонусі, формування правильної постави і красивої фігури. Окрім того, 

заняття велосипедним спортом створює умови і сприяє ствердженню особистостей та 

самореалізації молодих людей в житті через видатні спортивні досягнення. 

Масове катання на велосипедах мешканців міста істотно покращить екологію і 

розвантажить вулиці міста та місцеві автомобільні дороги.   

Стримуючим фактором для масового поширення велосипедного руху в місті, на жаль, 

є наявність у багатьох чернігівців психологічного бар’єру щодо боязні їзди на велосипеді 

в умовах інтенсивного автомобільного руху. Реалізація даного проекту дасть змогу на 

безоплатних умовах навчити всіх бажаючих мешканців міста їзді на велосипеді і  

допомогти їм освоїти навики безпечної їзди з дотриманням правил дорожнього руху в 

умовах завантаженості доріг автомобільним транспортом. 

Для масового навчання всіх бажаючих їзді на велосипеді необхідно мати достатню 

кількість самих велосипедів для різних за віком, статтю, зростом і статурою категорій 

громадян та велотренажерів. Велосипедних баз для організації процесу навчання у місті 

достатньо (велобаза «Золоті колеса» по вул. Шевченка, буд. 53, велобаза на базі ЗНЗ № 33 

по просп. Миру, буд.207-б, велобаза на базі ЗНЗ № 19 по вул. Мстиславська, буд. 76, 

велобаза КДЮСШ-2 по вул. Захисників України, 3-б). Професіональних тренерів з 

велоспорту (9 осіб) і залучених волонтерів із колишніх велогонщиків (15 осіб) які будуть 

проводити навчання в ході реалізації проекту на сьогодні також достатньо. Необхідно 

додатково придбати мінімум 100 велосипедів і 20 ролерних велотренажерів. 

Наявної кількості велосипедів на діючих велобазах недостатньо для навчання всіх 

бажаючих їзді на велосипеді та забезпечення у необхідному обсязі учнів навчальних груп 

початкової підготовки відділень велоспорту міських ДЮСШ. Особливо болісно це 

відображається на вразливих категоріях дітей з неповних, багатодітних і 

малозабезпечених сімей, батьки яких не мають фінансової можливості придбати 

велосипеди своїм дітям. При цьому, як правило, саме серед таких категорій дітей 

найбільше талановитих для занять велоспортом і фізично загартованих.    

      Реалізація нашого проекту створить сприятливі умови для масового поширення 

велосипедного руху і розвитку велосипедного спорту в м.Чернігові, фізичного розвитку 

дітей, підлітків, молоді, дорослих, ветеранів, збільшення обсягів їх рухової активності, 

розвитку здібностей, вмінь і навичок, виховання фізично і духовно здорового покоління. 

У вік комп’ютерних технологій коли діти і молодь ведуть малорухливий спосіб життя, 

цей проект дасть змогу залучити багатьох юних чернігівців до ведення активного способу 

життя, прославляти рідне місто в Україні та за її межами через спортивні досягнення, 

мати можливість емоційно насолоджуватись займаючись прекрасним видом спорту. 
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)   
 

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Придбання велосипедів  маунтенбайкових 

(гірських) для початківців (рама алюмінієва, діаметр 

колеса 26 дюймів, розмір рами -S) – 30 шт.             

390 000,00 

2. Придбання велосипедів  маунтенбайкових 

(гірських) для початківців (рама алюмінієва, діаметр 

колеса 26 дюймів, розмір рами -М) – 30 шт.             

390 000,00 

3. Придбання велосипедів  маунтенбайкових 

(гірських) для початківців (рама алюмінієва, діаметр 

колеса 26 дюймів, розмір рами -L) – 20 шт.             

260 000,00 

4. Придбання велосипедів гоночних шосейних (рама 

алюмінієва, діаметр коліс 28 дюймів, обладнання 

SHIMANO, розмір рами - М) – 20 шт.  

300 000,00 

5. Придбання велотренажерів ролерних  

фірми ТАСХ - 20 шт. 
160 000,00 

РАЗОМ:  1 500 000,00 

 

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  для зазначених вище 

цілей: Аксюта Микола Дмитрович,  e-mail:    aksyuta1964@ukr.net 

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси  

….…………….  (Аксюта Микола Дмитрович). 

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?   

 


