
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) 

 

Ідентифікаційний номер проекту 15 

Назва проекту (не більше 15 слів): 

Дорога до знань 

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): 

Рокосовського 

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

м. Чернігів, Проспект Перемоги 197, Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №7 Чернігівської міської ради Чернігівської області 

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

Оновлення асфальтного покриття  бігової доріжки навколо стадіону школи. 

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

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

Бігова доріжка навколо стадіону, який не ремонтувався та не оновлювався з 

моменту відкриття школи (1970 рік). За роки експлуатації асфальтне покриття 

прийшло в занедбаний стан: з'явились тріщини, вибоїни, корені тополь 

деформували поверхню бігової доріжки, за відсутності бордюра на доріжці 

постійно росте трава та наноситься земля. 

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) Бігова доріжка має цілодобовий доступ мешканців 

мікрорайону та всіх бажаючих займатись бігом, нею користуються учні школи 

і в позаурочний час. 

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) 

Біг - основна та найбільш популярна вправа для тренування і розвитку 

організму та його систем. Біг не потребує складного обладнання та 

тренажерів, але водночас неякісне покриття бігової доріжки може привезти до 

тяжких травм. В шкільній програмі з фізичної культури значна кількість часу 

відводиться саме на бігові вправи: біг на короткі дистанції, крос, естафета, біг 

з прискоренням та інші, тому неякісне та застаріле покриття бігової доріжки 

не дає змогу учням школи в повній мірі отримати задоволення від бігових 

вправ, так як приходиться постійно дивитись під ноги і контролювати 

поверхню доріжки. Кожного ранку та вечора жителі мікрорайону також 

займаються біговими вправами на нашій доріжці. Для покращення становища 

пропонуємо реконструювати асфальтне покриття бігової доріжки, встановити 

бордюри та нанести розмітку, таким чином вона може слугувати не тільки 

біговою , а ще й велодоріжкою, доріжкою для катання на скейті, роликах або 

гіроборді, що дозволить розширити спектр спортивних вправ для молодих 

жителів мікрорайону, слугуватиме популяризації здорового способу життя 

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



орієнтовна вартість) 

Складові завдання Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

І.Оновлення асфальтного покриття бігової 

доріжки школи  

600 000 

РАЗОМ: 600 000 

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 

kolotilol977@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): 

mailto:kolotilol977@ukr.net


а)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

в)  інші, суттєві для заявника проекту, які саме? 


