
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 ) 
63 

 

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

 

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

«Сучасний спортивний зал та медичний кабінет-запорука життя та здоров’я 

учасників освітнього процесу» 

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):  

Житловий мікрорайон «Ремзавод». 

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

м. Чернігів, Проспект Миру, 207-б,  

Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33 

 

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

Ремонт спортивного залу й медичного кабінету та встановлення сучасного 

спортивного та медичного обладнання з метою створення безпечного та комфортного 

простору для занять фізичною культурою та надання якісної домедичної та 

профілактичної допомоги учасникам освітнього процесу. 

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на 

суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Школа відкрита у 1990 році. За 30 років існування в спортивному залі жодного 

разу не проводився капітальний ремонт, не оновлювалося стаціонарне спортивне 

обладнання, а обладнання медичної кімнати морально застаріле та фізично зношене. 

 



Проектом передбачаєтеся: 

 Ремонт стелі та стін спортивної зали; 

 Фарбування підлоги та нанесення спортивної символіки на стіни; 

 Заміна світильників на сучасні енергозбережувальні; 

 Заміна старого спортивного обладнання на сучасне; 

 Оснащення медичного кабінету сучасним обладнанням, тренажерами для 

відпрацювання навичок серцево-легеневої реанімації; 

 Придбання ноутбука та принтера для створення електронної «Бази даних 

здоров’я учасників освітнього процесу школи». 

 

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)  

Школа працює у дві зміни – з 08.00 до 19.00 години. Відповідно медична сестра 

школи працює у тому ж режимі для надання необхідної домедичної та профілактичної 

допомоги всім учасникам освітнього процесу. У школі навчаєтеся 1486 учнів (для 

кожного 2-одини фізичної культури на тиждень, а в початковій школі 3 години на 

тиждень). На базі закладу працюють 5 спортивних гуртків, які відвідують 440 учнів 

нашої та інших шкіл. Щоденно спортивний зал працює з 08.00 до 20.00 год. Уроки 

фізичної культури та позакласні заняття проходять щоденно для більш ніж 1000 учнів 

(зал європейського типу, тому водночас там можуть тренуватися учні трьох - чотирьох 

класів). На базі школи регулярно проводяться змагання міського та обласного рівнів. 

Усі заняття в спортивному залі безкоштовні. 

 

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)   

Школа відкрита у 1990 році. Площа спортивного залу складає 600 м.кв. За 30 

років роботи в спортивному залі жодного разу не проводився капітальний ремонт.  

Обладнання та інвентар морально застарілі та фізично зношені. У залі 

встановлено 20 дерев’яних шведських стінок, які за 30 років експлуатації потріскались 

та потребують заміни. Стеля хоча і побілена, але вкрита сірими плямами та потребує 

ремонту з використанням сучасних технологій. 

Освітлення спортивного залу не відповідає сучасним технічним вимогам, 

особливо у вечірній час занять (друга зміна). У таких умовах проводяться уроки 

фізичної культури та позаурочні заняття щоденно для більш ніж 1000 учнів. 

Наші учні мають гарні спортивні досягнення, стають переможцями та призерами 

спортивних змагань різного рівня. Тому на сьогодні гостро постає питання про 

розширення спектру спортивних послуг, їх якості та доступності. А спортивний зал має 

бути універсальним та трансформуватися залежно від потреб учасників освітнього 

процесу для гри в баскетбол, волейбол, теніс та інших спортивних занять. Саме тому 

для нашого закладу актуальним є приведення стану спортивного залу до сучасних 

вимог технічних стандартів та безпеки. 

 



Реалізація проекту дасть можливість:  

-створити сучасні і безпечні умови для надання рівного доступу та якісних 

послуг різним віковим категоріям учнів для заняття фізичною культурою та спортом; 

-залучити учнів до активних занять фізичною культурою та спортом;  

-підвищити спортивний рівень закладу, організовувати спортивні змагання та 

заходи;  

-розширити можливість займатися різними видами спорту (орієнтовно на 25 %); 

-покращити результати виступів учнівських команд  на спортивних змаганнях;  

-пропагувати здоровий спосіб життя за допомогою інформаційно-

просвітницьких заходів.  
 

Якісна робота медичної сестри - запорука збереження життя та здоров’я всіх 

учасників освітнього процесу. Завдання адміністрації, медичної сестри, педагогічного 

колективу максимально убезпечити дитину від усіх ризиків, пов'язаних зі здоров'ям , в 

той час, коли вона перебуває в школі. 

Але обладнання медичної кімнати школи морально застаріле та фізично 

зношене, це унеможливлює надання якісної домедичної допомоги та проведення 

профілактичної роботи щодо запобігання захворювань серед учасників освітнього 

процесу.  

Проектом передбачено оснащення медичного кабінету сучасним обладнанням, 

таблицями для визначення гостроти зору та кольоровідчуття, пристроями для 

вимірювання цукру та кисню в крові.  

Важливими новими елементами медичного кабінету будуть тренажери 

«реанімаційний манекен для відпрацювання навичок серцево-легеневої реанімації», що 

дасть змогу на практиці опанувати навички надання домедичної допомоги учасниками 

освітнього процесу.  

Необхідним елементом сучасного медичного кабінету школи має бути буде 

комп’ютерна техніка. Будуть створені електронні паспорти здоров’я учасників 

освітнього процесу, що даст змогу вести моніторинг та статистику захворюваності, 

проводити профілактичну роботу, яка буде сприяти зниженню захворюваності на ГРЗ, 

ГРВІ під час підвищеної епідеміологічної ситуації в школі.  

В 2020-2021 році в школі навчаєтеся 1486 учнів, працює 107 учителів та 36 

технічних працівників. Школа працює у дві зміни з 08.00 до 19.00 години. Відповідно 

медична сестра має надавати за необхідністю домедичну та профілактичну допомогу 

щоденно більш ніж 1600 учасникам освітнього процесу. 

Проект не потребує додаткових коштів і буде в подальшому утримуватись 

навчальним закладом. 



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

вартість)   

Складові завдання ремонту медичної кімнати 

Орієнтовна 

вартість 

(брутто), грн 

Кушетка медична оглядовий MD КС сірий 3 900,00 

Шафа архивна канцелярська 2000х1000х460 8 111,00 

Шафа скляна ШМ-Д 12 350,00 

Система "Спектр" Шафа для одягу і білизни Ш-1474 3 624,00 

Ширма ШМ - 2 медична двосекційна мм: 1520х500х1800 1 875,00 

Стіл інструментальний СТ-1-2М 2 340,00 

Підлогова Тумба VERONA Еко з умивальником Акцент 45 см, біла 1 299,00 

Змішувач для умивальника QT Premiere CRM 001 570,00 

Холодильник однокамерний Ardesto DFM-90W /Вх85, Шх47, Гх45/ 

статика/хутро.управл./93л/А+/білий(для вакцин і медикаментів) 
3 499,00 

Зростометр з вагами РПВе-2000 2 440,00 

СЛР тренажер серцево-легеневої реанімації (реанімаційний торс дорослого) з 

електронікою Prestan  
12 100,00 

Тренажер реанімаційний манекен для відпрацювання навичок СЛР серцево-

легеневої реанімації людини "Учнівський" 
4 700,00 

Іграшкова модель "Склад тіла людини" W603 160,00 

Ноші медичні "БІОМЕД" А12 1 650,00 

Таблиця для визначення гостроти зору, поміщена в апарат Ротта 1 686,00 

Таблиця определения остроти зрения (комплект из 6 шт.) 284,15 

Поліхроматичні таблиці для дослідження кольоровідчуття Є.Б. Рабкіна 401,00 

Динамометр кистевой механический Kyto 2324 383,50 

Стетоскоп типу Раппапорта 400,00 

Глюкометр GlucoDr. auto AGM 4000 (50 тест-смужок в наборі) 505,00 

Тонометр механічний UA-200 639,00 

Пульсоксиметр LK-88 687,00 

Бактерицидна лампа безозонова ЛБК-150Б 950,00 

Шина для транспортування при переломах ніг на стопу.Іммобілалізайна шина 

(деротаційний чобіток) R7204 UNS Remed 
957,00 

Шини для транспортування при переломах ноги і коліна Ортез для іммобілізації 

колінного суглоба (тутор) регульований R6301 
759,00 



Шина для транспортування при переломах пальців ВП-2, довжина 7,5 см 348,00 

Шина фіксуюча гнучка, 100см 1 551,50 

Шина медична фіксуюча (типу Крамера) на ногу 510,00 

Бинти еластичні Кінезіотейп еластичнй бинт Білосніжка 5см-5см синій 1 250,00 

Бинт еластичний медичний 3М "Coban" 10х4,5 650,00 

Джгут дорослий 425,00 

Джгут кровоспинний турнікет 2 620,00 

Міхур для льоду №3 (діаметр 250 мм) 192,50 

Грілка гумова тип Б-2 125,00 

VITMOSSA ВІТМОССА 

Плед, сірий120x160 см 
139,80 

Простирадло одноразова з спанбонду рулон 80 см х 100 м щільність 15 г/м2 

Синій (MAS40200) 
1 350,00 

Стенд "Куточок здоров'я" з правилами першої медичної допомоги 510,00 

Стенд "Вправи для очей "  292,00 

Стенд "Медичний захист" Стенд "Медичний захист"  680,00 

Стенд "Розлив ртуті" 680,00 

Кулер для воды ABC D270F  855,00 

Стіл письмовий 2 622,00 

Стілець офісний VISITOR 2 325,00 

Крісло Bonro B-619 сіре 1 328,00 

Шафа-пенал напівзакритий 1 900,00 

Вертикальні жалюзі (127мм. 89мм.) 2 200,00 

Медичний костюм жіночий  705,00 

Ноутбук Asus VivoBook 15 X512JP-BQ077 Slate Grey (90NB0QW3-M03010) 21 999,00 

МФО Epson L3160 with Wi Fi (C11CH42405) 6 965,00 

Накладні витрати 11849,55 

Непередбачуванні витрати 23 699,09 

РАЗОМ: 154 044,09 

Складові завдання ремонту спортивної зали 

Орієнтовна 

вартість (брутто), 

грн 

Розділ 1.  Демонтажні роботи 



1.Змивка  крейди стелі 36 000,00   

2. Змивка  крейди стін 6 000,00   

3. Демонтаж світильників 4 550,00   

4. Демонтаж електропроводки 6 000,00   

5. Демонтаж вимикачів 210,00   

6. Демонтаж металічних кронштейнів 3 200,00   

7. Демонтаж шведських драбин 3 000,00   

8. Демонтаж щитів баскетбольних 2 400,00   

Разом по розділу 1 61 360,00 

Розділ 2. Ремонт стелі (600 м2) 

1. Протигрибковий засіб Ceresit СТ -99 (1 л) 900,00   

2. Ґрунтування протигрибковим засобом  14 400,00   

3. Ґрунтовка СТ-17 (10 л) 3 480,00   

4. Шпаклівка «Старт», «Фініш» (25 кг) 25 500,00   

5. Шпаклювання стелі  108 000,00   

6. Водоемульсійна фарба (10 л) 6 000,00   

7. Фарбування стелі водоемульсійною фарбою 42 000,00   

8. Монтаж, демонтаж, переміщення будівельних тур 2 100,00   

Разом по розділу 2 202 380,00 

Розділ 3. Ремонт стін (800 м2) 

Грунтовка СТ-16 (10 л) 32 500,00   

Ґрунтування стін 19 200,00   

Шпаклівка «Старт», «Фініш» (25 кг) 42 000,00   

Шпаклювання стін  144 000,00   

Фарба емаль (2,8 кг) 16 000,00   

Фарбування стін (2 раза) 144 000,00   

Разом по розділу 3 253 700,00 

Розділ 4. Фарбування підлоги (600 м2) 

1.Фарба емаль (2,8 кг) 10 000,00   

2. Фарбування підлоги 72 000,00   

3. Нанесення розмітки 39 000,00   

Разом по розділу 4 121 000,00 



Розділ 5. Електромонтажні роботи 

1.Світильники світлодіодні світло комплект LED LF-1 12 32w 24 700,00   

2. Лампи LED LSV-120 18w 16 900,00   

3. Монтаж світильників 20 150,00   

4. Провід ВВГ 3х1 3 750,00   

5. Прокладка нової проводки 6 000,00   

6. Вимикач 360,00   

7. Монтаж нових вимикачів 720,00   

Разом по розділу 5 72 580,00 

Розділ 6. Нанесення спортивної символіки на стіни 

1.Фарба емаль (2,8 кг) 2 000,00   

2. Нанесення спортивної символіки на стіни 20 000,00   

Разом по розділу 6 22 000,00 

Розділ 7. Розході матеріали 

Валики велюрові 250 мм з ручкою 1 500,00   

Пензлики 50 мм 500,00   

Розчинник  500,00   

Мішки для сміття 2 000,00   

Прибирання та винос сміття 12 000,00   

Рукавички поліетиленові потовщені текстуровані 100 шт 190,00   

Разом по розділу 7 16 690,00 

Розділ 8. Спортивне обладнання 

1.Ворота футбольні для дітей, дорослих, міні футболу EXIT Tempo 

(180 х 120 см)  
13 600,00   

2. Гімнастичний мат 120*80*10см 9 500,00   

3. Килимок (каремат) універсальний Похід 10 3 000,00   

4. Щит Баскетбольний з кошиком PlaySport метал (1200х900 мм) 21 172,00   

5. Монтаж щитів баскетбольних 8 800,00   

6. Шведська стінка Sport Family Plus з переставним турником  49 200,00   

7. Монтаж Шведської стінки Sport Family Plus 6 800,00   

8. Тенісний стіл GSI-Sport Light Compact 22 560,00   

9. Тенісні ракетки (3 шарі+сітка, чохол) W1325RK (шт) 836,00   



Разом по розділу 8 135 468,00 

Розділ 9. Інші витрати 

1.Накладні витрати 203 590,94   

2. Непередбачені витрати 88 517,80   

Разом по розділу 9 292 108,74 

РАЗОМ: 1 177 286,74 

ВСЬОГО:  1 331 330,83 

 

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 

znz33@os.chernigiv-rada.gov.ua 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?   
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