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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)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
21 

 

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

 

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

«Здорова дитина – щаслива Україна!» - комплекс безкоштовних фізкультурно-

оздоровчих заходів для дітей міста 

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

проект:    малий       +  великий           

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Деснянський та Новозаводський райони міста 

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

Комунальний заклад «Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та 

молоддю за місцем проживання», вул. Козацька, 13а, що включає клуби за місцем 

проживання:  

АТЛАНТ    вул. Самострова, 11 

БЕРЕГИНЯ    вул. Героїв Чорнобиля, 4-а 

ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ  вул. Всіхсвятська, 16 

КЛУБ ім. Ю.О.ГАГАРІНА   вул. Реміснича, 55-а 

ДЕСНА    вул. П'ятницька, 49-1 

ДЖЕРЕЛЬЦЕ    вул. Льотна, 25-а 

ІНТЕЛЕКТ    вул. Івана Мазепи, 12-а 

ПРОМЕТЕЙ    вул. Козацька, 13-а 

РОВЕСНИК    вул. Дніпровська, 35-а 

УКРАЇНА    пров. Коцюбинського, 5 

ФОРТУНА    вул. Доценка, 26-а 

ЧАЙКА    вул. Серьожнікова, 5-1 

МУШКЕТЕР    вул. Любомира Боднарука, 8 

ЩИТ КНЯЖОГО МІСТА  вул. Реміснича, 58 

ЮНІСТЬ    вул. Рокоссовського, 14 

ЮНІОР    вул. Нафтовиків, 1 
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4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)  

Створення сприятливих умов для організації фізкультурно-оздоровчого дозвілля 

дітей та молоді мікрорайонів міста, шляхом обладнання клубів за місцем проживання 

столами для настільного тенісу, футболу, аерохокею, електронного дартсу, фіт-болу, 

облаштування спортивних куточків. Це сприятиме пропаганді здорового способу життя та 

профілактиці виникнення негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі. 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

Масове залучення дітей та молоді Новозаводського та Деснянського районів до 

якісного та змістовного дозвілля. Оскільки заняття настільним тенісом, футболом, 

аерохокеєм, електронним дартс, фіт-болом не потребує постійного втручання педагога, це 

дасть змогу одночасно залучати більшу кількість дітей до різних видів діяльності в клубі. 

Облаштування спортивних куточків стане успішним продовженням пропаганди здорового 

та активного способу життя.  

Таким чином, організація змістовного дозвілля, а також безоплатні послуги, які 

надаються у клубах, допоможуть вирішити питання зайнятості дітей у позаурочний час, 

залучити різні вікові та соціальні групи дітей та молоді, водночас стати значним внеском у 

вирішенні проблем дитячої бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому та 

молодіжному середовищі. 

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 безоплатно 

мешканці мікрорайонів міста наступних соціально-вікових груп:  

- діти віком 6 – 14 років, які відвідують клуби за місцем проживання;  

- молодь віком 14-18 років;  

- батьки дітей, сім’ї з 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)   

 Метою проекту є створення сприятливих, сучасних та привабливих умов для 

організації змістовного дозвілля, що відповідають сучасним вимогам дітей та молоді, 

шляхом обладнання клубів столами для настільного тенісу, футболу, аерохокею, 

електронного дартсу, фіт-болу та облаштування спортивних куточків. 

Необхідність реалізації проекту полягає у розширенні охоплення дітей шкільного 

віку гуртковою роботою, організації змістовного дозвілля, зайнятості дітей у позаурочний 

час, залучення різних вікових та соціальних груп дітей та молоді до активного способу 

життя, сприяння вирішенню проблем дитячої бездоглядності, профілактики негативних 

явищ у дитячому та молодіжному середовищі. 

Оскільки клуби надають послуги мешканцям міста на безкоштовній основі, 

бенефіціарами проекту стануть усі мешканці міста, а безпосередньо діти шкільного віку, а 
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також опосередковано – батьки, чиї діти матимуть змогу безкоштовно відвідувати клуби 

та мати цікаве дозвілля. 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн. 

1. Стіл для настільного тенісу, 9 штук 126000 

2. Стіл для аерохокею, 10 штук 120000 

3. Стіл для настільного футболу, 15 штук 180000 

4. Електронний дартс, 17 штук 51000 

5. Настільний більярд, 1 штука 12000 

6. Електронний тир, 1 штука 80000 

7. Баскетбол для приміщень, 10 штук 20000 

7. Фіт-бол, 64 штуки 22400 

РАЗОМ: 611400 

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  

yurii.tkach.ua@gmail.com для зазначених вище цілей  

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….………….. 

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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