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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 ) 
34 

 

 

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

 

Спорт – джерело здоров’я 

 

2.* Вид проекту  

проект:   
  

 малий       х  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова  

 

Мікрорайон вулиці Толстого, територія Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №24 

 

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

14014, м. Чернігів, вул. Толстого, буд. 148. Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №24 Чернігівської міської ради Чернігівської області 

 

4.* Короткий опис проекту   

 

Капітальний ремонт комбінованого спортивного майданчика (футбольне поле, 

волейбольна та баскетбольна площадки) на території Чернігівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №24 для популяризації дворового футболу, волейболу та баскетболу, 

зміцнення здоров'я та організації дозвілля дітей та дорослих, які проживають у 

мікрорайоні закладуосвіти 

 

5. Опис проекту 

 

На території Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 знаходиться 

спортивний майданчик, який ділиться на три частини: футбольне поле, баскетбольна 

площадка, волейбольна площадка. Загальний розмір площадки – 1517 м
2
 (41*37 м). Розмір 

футбольного поля – 779 м
2
 (41*19 м), розмір баскетбольної площадки – 468 м

2
 (26*18 м), 

розмір волейбольної площадки – 270 м
2
 (18*15 м). На даний час майданчик 

асфальтований. Асфальтове покриття потребує капітального ремонту (1517 м
2
). Також 

капітального ремонту або заміни потребують баскетбольні щити та стійки, стійки для 

натяжіння, закріплення волейбольної сітки. Спортивний майданчик необхідно огородити 

сіткою секційною, висотою 2,5 метри (160 м.п.) 
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6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 

Чернігова у разі його реалізації: 

 

Даним спортивним майданчиком зможуть користуватися безкоштовно всі категорії 

людей, які проживають в даному мікрорайоні вдень та увечері до 21.00. 

 

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари  

 

Територія Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 є осередком 

дозвілля для дітей мікрорайону. На всій території мікрорайону немає жодного 

спортивного майданчика. Тому у денний та вечірній час діти, які проживають у 

мікрорайоні, більшість часу проводять на території школи. Крім дозвілля дітей 

мікрорайону, учні школи №24 зможуть спортивний майданчик використовувати під час 

уроків фізичної культури. Тому реалізація даного проекту збагатить дозвілля дітей та 

мешканців мікрорайону, зміцнить матеріально-технічну базу Чернігівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24. 

 

8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту  

 

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Капітальний ремонт асфальтового покриття 1517 м
2
 

159 285 грн  

(105 грн/ м
2
) 

2. Сітка секційна (оцинкована + ПВХ) 160 м.п. 

2х2,5м/Ø4.0мм/200х50мм 

134 880 грн 

(843 грн/секція) 

3. Стовп (оцинкований + ПВХ) 81 шт 

60х40х1,5мм/2,5м  

 31 590 грн 

(390 грн/стовп) 

4. Кріплення  162 шт 
2 754 грн 

17 грн/шт 

3. Заміна стійок для баскетболу 2 шт 
16 400 грн  

(8 200 грн/шт) 

4. Заміна волейбольних стійок  8 700 грн  

5. Заміна футбольних воріт (2 шт, 3*2 м) 
9 300 грн  

(4 650 грн/шт) 

РАЗОМ: 362 909 грн 

 

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.  
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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.: 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  

alina.djuna@gmail.com   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: 

a)  фотографії спортивного майданчика, 

б)  мапа з зазначеним місцем спортивного майданчика, 

в)  план-схема спортивного майданчика. 
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