
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 ) 
28 

 

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

 

1.* Назва проекту (не більше 15 слів): Мультифункціональний   майданчик для активного 

дозвілля жителів мікрорайону. 

 

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):  

Новозаводський район м.Чернігова 

 

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку: вул. Толстого –територія між будинками по 

вулиці Толстого,118 та Толстого 106. 

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

По вулиці Толстого між будинками 118 та 106  розташоване занедбане спортивне поле  

для активного дозвілля. Відтак, на сьогоднішній день поле  в аварійному стані, спортивного 

обладнання немає, а потреба у повноцінному спортивному майданчику   для дітей та молоді є 

необхідною складовою цього мікрорайону.  

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

Проект передбачає покриття поля, встановлення баскетбольної стійки на опорі та 

вуличних лавок. Це гарантія забезпечення повноцінного та активного відпочинку. 

 

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)  

Спортивний майданчик буде знаходитись на прибудинковій  території по вул.Толстого 

між будинками 118 та 106 і постійно використовуватись у вільному  доступі для проведення 

активного відпочинку жителів мікрорайону ,а також для спортивних занять вихованців  

ДНЗ № 26  та учнів ЗНЗ № 24 . 

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)   

У жителів мікрорайону немає сучасного  спортивного майданчика, де вони можуть активно 

відпочивати разом із своїми дітьми. Занедбана інфраструктура об’єктів для занять спортом та 

фізичною культурою є однією із причин таких негативних суспільних явищ як асоціальна 

поведінка та різке погіршення стану здоров’я підростаючого покоління через малорухливий 

спосіб життя. Реалізація пропонованого проекту дозволить залучити до занять фізкультурою та 

спортом представників усіх вікових груп населення мікрорайону, однак, він передовсім 

орієнтований на дітей та молодь, а також на сімейну форму активного дозвілля. 

Проект сприятиме розкриттю спортивного потенціалу дітей та молоді, популяризації здорового 

способу життя, створенню активного дозвілля жителів мікрорайону.  

 

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

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Підготовчі роботи (демонтажні роботи на ділянці) 569 грн. 

2. Земляні роботи при початку будівництва 1125775 грн. 

 Встановлення обладнання , улаштування металевих 

конструкцій 
80734 грн. 

Кошторис на трудомісткість 3227 грн. 

Інші затрати 267279 

РАЗОМ: 1477584 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): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  

oleksienkoviktoria7@gmail.com для зазначених вище цілей  

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси: 

Олексієнко В.В. 

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?   

Додатки:  

 Карта Чернігова із позначенням спортивного майданчика та території для 

мультиспортивного комплексу. 

 Фото території спортивного майданчика, де планується встановлення нових об’єктів 

мультиспортивного комплексу; 

 Фото спортивного поля станом на квітень 2021р. 

 


