
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 ) 
26 

 

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

 

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

Мініфутбольне поле на території Чернігівського ліцею № 22 

……………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………...……………………………

……………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………..………… 

 

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): мікрорайон вулиці Рокоссовського та проспекту Перемоги, 

Чернігівський ліцей №22 Чернігівської міської ради Чернігівської області 

…………………………………………………………………………………..…………… 

 

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

 14027, м. Чернігів, вул. Рокоссовського, б. 45-Б, Чернігівський ліцей №22 Чернігівської 

міської ради Чернігівської області  

 

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

Мініфутбол набуває широкої популярності в містах, адже це дає можливість усім 

охочим приєднатися до гри у своєму житловому мікрорайоні, а здобувачам освіти та 

вчителям цікаво, активно та якісно проводити уроки фізичної культури. Гра в команді 

допомагає дітям та дорослим відчути себе частиною чогось великого й значущого, 

спілкуватися і контактувати з іншими людьми, вчиться вибудовувати відносини і 

адаптуватися в суспільстві, розвиває характер, особистість.  
  



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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

 Заняття спортом – одна зі складових здорового способу життя. Фізичні 

навантаження дозволяють збільшити впевненість у собі, підвищують загальний тонус і 

продуктивність. Спорт допомагає відволіктися від негативу, знімає стрес та напругу. 

Він сприяє повноцінному росту й розвитку дитини. А гра у футбол на свіжому повітрі 

покращує роботу легенів і усуває токсини, насичує кров і тканини організму киснем, а 

це так необхідно для профілактики та реабілітації після COVID-19.  

 Спортивний майданчик, зокрема футбольне поле, Чернігівського ліцею № 22 - це 

єдине місце для активного відпочинку як для дітей, так і для дорослих мікрорайону, 

проте стан футбольного поля незадовільний та травмонебезпечний.  У 2020 році, 

завдяки «Бюджету участі», розпочався перший етап реконструкції спортивного 

майданчика. Спорудження футбольного поля дасть можливість займатися улюбленим 

видом спорту, активно відпочивати мешканцям мікрорайону та стане логічним 

продовженням спортивного майданчика. 

 

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)  

Сучасне футбольне поле зі штучним покриттям - це мрія дітей  та дорослих 

мікрорайону. Поле буде використовуватися в освітньому процесі для проведення 

уроків фізичної культури, занять секцій та спортивних змагань,  Разом із тим, у 

позаурочний час мешканцям мікрорайону різних вікових категорій буде вільний доступ 

до поля для гри у футбол.  

 

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)   

Мета реалізації проекту: 

 футбольне поле можна буде використовувати протягом усього дня, незалежно 

від пори року; 

 зменшення вірогідності травмування дітей під час фізичної активності; 

 проведення спортивно-оздоровчих заходів для здобувачів освіти; 

 можливість для навчального закладу розкрити потенціал своїх учнів;  

 створення активного дозвілля жителів мікрорайону; 

 популяризація активного, здорового способу життя серед жителів; 

 соціалізація молоді;  

 зв'язок поколінь та сімейний відпочинок. 

Здоровий спосіб життя, сімейне дозвілля, підтримка друзів.  Що може бути краще для 

сучасної молоді, яка шукає вихід для своєї енергії. І нехай це буде спорт! 



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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Робота з землею 84498 грн 

2. Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із 

щебню фракції 20-40 мм 
201303 грн 

3. Улаштування основ бетонних товщиною 16 см із 

щебню фракції 20-40 мм 
269456 грн 

4. Укладання металевої сітки в цементно-бетонне 

покриття  
1253 грн 

5. Сітка Вр-1 4мм з чарунками 100х100мм 61874 грн 

6. Улаштування покриття з синтетичної трави  282432 грн 

7. Засипання покриття з синтетичної трави кварцовим 

піском, товщина засипання 10 мм 
22992  грн 

8. Засипання покриття з синтетичної трави кварцовим 

піском, товщина засипання 10 мм. На 1 мм зміни 

товщини додавати або виключати  

20475 грн 

9. Установлення бортових каменів бетонних і 

залізобетонних при інших видах покриттів  
24041 грн 

10. Камені бортові, БР100.20.8 8069 грн 

11. Ворота  9019 грн 

12. Уловлююча сітка  236000 грн 

13. Загальновиробничі витрати  42950 грн   

14. Кошти на утримання служби замовника (включаючи 

витрати на технічний нагляд) (2,5%) 
23631 грн 

15. Проєктно-вишукувальні роботи та авторський нагляд  48944 грн 

16. Кошти на покриття адміністративних витрат 

будівельних організацій (АВ) 
1523 грн 

17. Кошти на покриття ризику всіх учасників 

будівництва  
20357 грн 

18. Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з 30000 грн  



інфляційними процесами 

19. Податок на додану вартість  215622 грн 

РАЗОМ: 1493731 грн 

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): 

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  …  

magicloris72@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?  

…………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………… 

 





 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


