
Додаток 1 до Положення про 

громадський бюджет (бюджет 

участі) у місті Чернігові 
 

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 проєкту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
83 

 

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

 

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

Облаштування спортивного майданчика на Стрілецькій набережній для 

мешканців мікрорайону Єськова. 

 

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

проекту): 

проект:   
  

 малий       
  

  великий          

 

Проєкт буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Мікрорайон Єськова. 

 

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

Вулиця Стрілецька набережна. 

 

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

Облаштування спортивного майданчика на Стрілецькій набережній зі 

встановленням вуличних тренажерів. 

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Фізичне виховання – це невід'ємна складова частина всебічного гармонійного 

розвитку особистості. Головна мета цього проєкту – розвиток спортивної 

інфраструктури мікрорайону, популяризація здорового способу життя, залучення 

дітей до занять спортом, урізноманітнення дозвілля, боротьба із залежністю від 

ґаджетів. 

 

 

 

 



 

2 

 

2 

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 проекту)  

Облаштування такого майданчика дозволить усім бажаючим і дорослим, і підліткам, 

займатися на спортивних тренажерах безкоштовно.  

7. Обґрунтування необхідності реалізації проєкту, 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)   

Останнім часом мікрорайон Єськова дуже активно забудовується і кількість 

його мешканців зростає з кожним роком. Переважна більшість жителів району – це 

молоді сім'ї з дітьми. Мешканці неодноразово обговорювали питання спортивної 

інфраструктури, адже на районі немає жодних спортивних об’єктів, ні спортзалу, ні 

стадіону, ні облаштованого спортивного майданчика. Молоді немає де проводити 

вільний час з користю. На сьогоднішній день питання здорового майбутнього 

покоління вкрай актуальне. 

Тенденція дистанційного навчання значною мірою впливає на фізичне та 

психічне здоров'я, дітям не вистачає спілкування, рухова активність суттєво 

знизилася, постійне перебування у приміщенні, увесь вільний час діти проводять за 

екранами моніторів. Тому дуже важливим є питання реалізації даного проєкту для 

залучення громадян до занять спортом.  

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Брусья InterAtletika SL105 6 700,00 

2. Турник InterAtletika SL117 9 800,00 

3. Упор для пресса InterAtletika SL125 8 600,00 

4. Тренажер пресса анатомический InterAtletika 

SE109 
9 100,00 

5. Орбитрек InterAtletika SE116 12 800,00 

6. Разгибатель бедра - Степпер InterAtletika SE126-

136 
13 300,00 

7. Мультижим InterAtletika SE123 34 900,00 

8. Тренажер пресса анатомический InterAtletika 10 500,00 
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SL106.1 

9. Брусья-турник для людей с инвалидностью (ОФВ) 

InterAtletika SL301 
6 000,00 

10. Тренажер для мышц бедра InterAtletika SE242 10 000,00 

11. Воздушный ходок InterAtletika SE115 13 000,00 

12. Велотренажер InterAtletika SE139 8 300,00 

13. Монтаж 36 000,00 

14. Проектний технічний нагляд 14 300,00 

15. Інфляція 36 000,00 

16. Покриття 70 700,00 

Всього 300 000,00 

9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до 

територіальної громади міста Чернігова, мають право голосу та підтримують цю 

пропозицію (проєкт) (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 (проєкту), 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  zarivnochka@ukr.net    

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?   


