
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 2019 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)

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

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

Рідному дитсадку -  сучасні ігрові та спортивні майданчики!!

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує тип 
проекту):

проект: □  малий х великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):
мікрорайон Масани....................................................................................................................

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

.. .м. Чернігів, вул. Незалежності, 20, Чернігівський дошкільний навчальний заклад 
№ 75 Чернігівської міської ради Чернігівської області

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Повна заміна зношеного ігрового обладнання на майданчиках чотирнадцяти груп 

та фізкультурного обладнання на спортивному майданчику на нове, якісне, сучасне та 
безпечне (відповідно до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного 
обладнання для закладів дошкільної освіти (2017р.), Технічного регламенту безпечності 
іграшок (2013р.) та Державних санітарних правил і норм безпеки іграшок та ігор для 
здоров'я дітей)



5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, 
який може бути потенційним виконавцем проекту):

Створення сучасного фізкультурно-спортивного та ігрового середовища для 
зміцнення і збереження здоров’я дітей, запобігання гіподинамії як одного із чинників 
погіршення стану здоров’я наших вихованців. Активний відпочинок забезпечить 
фізіологічну потребу дітей раннього та дошкільного віку в русі.
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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)

Результатами проекту в разі його реалізації зможуть користуватися не лише вихованці 
дошкільного закладу, а це -  316 хлопчиків та дівчаток, а й маленькі мешканці 
прилеглих житлових будинків густонаселеного мікрорайону Масани. У вечірні години 
та у вихідні дні жителі району зможуть відпочивати на території дошкільного закладу 
разом зі своїми дітьми.

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)

Наявне спортивне та ігрове обладнання та майданчиках дошкільного закладу 
експлуатується вже 25 років, з моменту відкриттям садочка. Щорічно здійснюється 
косметичний ремонт, фарбування даного обладнання, однак більшість його має досить 
непривабливий вигляд, в аварійному стані, що може бути небезпечно для здоров’я 
дітей. На спортивному майданчику обладнання практично відсутнє (є лише дуги для 
підлізання, ліана, баскетбольна щит), що негативно позначається на якості 
фізкультурно-оздоровчої роботи та відповідно на здоров’ї дітей. В мікрорайоні Масани 
є декілька ігрових майданчиків для дітей, однак наші вихованці не мають змоги там 
гратися, бо цілий день знаходяться в садочку (де гратися практично нічим), а ввечері 
мами поспішають додому займатися господарськими справами.

У вечірні години та у вихідні дні встановленим обладнанням зможуть скористатися 
жителі мікрорайону, діти, які не відвідують дошкільний заклад. В разі реалізації 
проекту буде створено продукт довготривалого використання, якісне та сучасне 
обладнання забезпечить умови для ефективної фізкультурно-оздоровчої роботи та 
задоволення основної потреби дітей дошкільного віку -  гратися, бігати, стрибати та 
радіти життю.
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

1. Пісочниця з навісом для ясельних груп -  3 шт. х 4.000 грн. 12.000

2. Пісочниця-трансформер з кришкою - 9 шт. х 5.000 грн. 45.000

3. Дитячий ігровий автомобіль - 6 шт. х 20.000 грн. 120.000

4. Дитячий паровозик - 2 шт. х 20.000 грн. 40.000

5. Дитяча машина вантажна - 6 шт. х 20.000 грн. 120.000

6. Дитячий ігровий будиночок «Гномик» з парканом -  7 шт. х 24.000 грн 168.000

7. Дитячий будиночок «Барбі» - 7 шт. х 24.000 грн. 168.000

8. Ігровий комплекс з гіркою для дітей від 3 до 6 р. -  5 шт. х 20.000 грн. 100.000

9. Місточок-перехід для ясельної групи - 3 шт. х 19.000 грн. 57.000

10. Гойдалка на пружині «Дельфін», «Мотоцикл» - 3 шт. х 6.000 грн. 18.000

11. Гойдалка-балансир «Класік» зі спинкою - 6 шт. х 5.000 грн. 30.000

12. Дитячий комплекс «Сонечко» з переходом, висота гірки 0,9 м -
30.000

- 1 шт. х 30.000 грн.

13. Тунель - 1 шт. х 13.000 грн. 13.000

14. Ігрова панель «Цифри» - 1 шт. х 7.000 грн. 7.000

15. Дуги для підлізання - 3 шт. х 2.000 грн. 6.000

16. Шведська подвійна стінка - 1 шт. х 6.000 грн. 6.000

17. Дугоподібна драбина-ліана - 2 шт. х 4.000 грн. 8.000

18. Турнік різнорівневий - 1 шт. х 4.5000 грн. 4.500

19. Мішень для метання м’ячиків - 1 шт. х 4.200 грн. 4.200

20. Бум - 1 шт. х 3.000 грн. 3.000

РАЗОМ: 959.700 грн.
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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 
................................................................................  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):

а) 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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Обладнання, яке буде встановлено на майданчиках груп 

та на спортмайданчику ДНЗ № 75

Гойдалка -балансир «Класік» зі спинкою тунель

Ігрова панель «Цифри»

Гойдалка на пружині «Мотоцикл»

дитячий будиночок «Барбі»

Ігровий будиночок «Гномик» з парканчиком



пісочниця з навісом для ясельних груп пісочниця -трансформер з кришкою

Дитячий ігровий автомобіль дитячии паровозик

Ігровий комплекс з гіркою для дітеИ 3-6 р. машина вантажна

місточок-перехід для ясельних груп дитячий ігровий комплекс «Сонечко з переходом, висота гірки 0,9 м



дугоподібна драбина-ліана бум



ДНЗ №75 майданчик групи №1

План-схема майданчика

Т
у
н
е
л
ь

Стаціонарний ігровий
павільйон

Місточок-перехід

Дитячий
ігровий
автомо

біль

Пісочниця з 
навісом для 

ясельної 
групи

Дитячий ігровий 
будиночок 
« Г номик» 
з парканом



ДНЗ № 75 майданчик гр.№2

План-схема гр.№2

Дитяча вантажна машина

Дитячий ігровий 
будиночок

« Барбі»

Гойдалка
на

пружині

Пісочниця- 
трансф орм ер 

з криш кою



ПЛАН-СХЕМА
Тіньовий навіс стаціонарний

Дитячий ігровий 
будиночок «Гномик з 
парканом»

Дитячий
ігровий
автомобіль

Ігровий комплекс з Пісочниця-
гіркою для дітей трансформер з
від трьох років кришкою



ДНЗ № 75 
Майданчик групи № 4

План -  схема

Тіньовий навіс стаціонарний

Пісочниця -  
трансформер 
з кришкою

Дитячий
будинок
«Барбі»

ачятид
аниаши
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1 2 а о  б к

-
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ниссіз



ДНЗ №75 
Майданчик групи №5

План-схема:

Гойдалка на 
пружні

« Дельфін»

Ігровий комплекс з гіркою 
для дітей

Ігрова
панель

« Цифри»

Дитячий 
будиночок 
«Гномик» з 
парканом



ДНЗ №75 

Майданчик групи №6

План -  схема

Пісочниця з 
навісом для 
ясельних груп

Г ойдалка -  балансир зі 
спинкою «Класик»

Тіньовий навіс (стаціонарний)

Місток -  перехід для 
ясельної групи

Дитячий ігровий 
будиночок «Барбі»



ДНЗ № 75, майданчик групи № 7

План-схема гр. № 7

Г ойдалка-балансир «Класік» 
зі спинкою

Дитяча вантажна 
машина

Дитячий
будинок
«Барбі»

Пісочниця- 
трансформер 
з кришкою



ДНЗ №75 майданчик групи №8

План -  схема групи №8

Ігровий комплекс 
з гіркою для дітей 

від 3 -  х років

Пісочниця -  
трансформер 

з кришкою

Дитячий паравозик

Дитячий 
ігровий 

будинок 
«Гномик» з 
парканом



ДНЗ №75 Майданчик групи №9

«План-схема» групи № 9

Д итячий будиночок 

«Барбі»

Тіньовий навіс (стандартний)

Пісочниця трансф орм ер з 

криш кою

Гойдалка-балансир 

«Класік» зі спинкою

Дитячий
ігровий

автомобіль



ДНЗ № 75 ГРУПА №10

ДРАБИНА

ІГРОВИЙ КОМПЛЕКС З 
ГІРКОЮ 

ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 3 РОКІВ

ДИТЯЧИЙ
ІГРОВИЙ
БУДИНОК

«ГНОМИК 
З ПАРКАНОМ»

ПІСОЧНИЦЯ -  
ТРАНСФОРМЕР 

З КРИШКОЮ



ДНЗ №75 МАЙДАНЧИК ГРУПИ №11

ПЛАН-СХЕМА

Гойдалка-балансир 
зі спинкою

Дитячий
будинок
«Барбі»

Пісочниця- Дитяча машина
трансформер вантажна

з кришкою



ДНЗ №75 МАЙДАНЧИК ГРУПИ №12

ПЛАН-СХЕМА

Гойдалка-балансир зі 
спинкою

Пісочниця- 
трансформер 

з кришкою

Будинок 
ігровий 

«Гномик» з 
парканом



ДНЗ №75 майданчик групи №13(ясла)

Будиночок з 
парканчиком

Стаціонарна веранда

Пісочниця з 
навісом



ДНЗ № 75. Майданчик групи № 14

Дитячий автомобіль Ігровий комплекс з 
гіркою

Пісочниця Дитячий будинок 
Барбі

Гойдалка на пружині
Автобус


