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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 2020 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  
 

Ідентифікаційний номер проекту 
(вписує уповноважений робочий орган ) 

 

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

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

Сучасний спортивно-освітній простір «Active Space» 
 
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує тип проекту): 

проект:    малий       Х  великий          
 
Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):  
Деснянський район  

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

місто Чернігів,  вул. Доценка, 29; Загальноосвітня школа І ступеня  №25. 
 
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)  
 На території ЗОШ №25 є занедбаний спортивний майданчик. На даний час він не 
відповідає сучасним вимогам та не пристосований для проведення занять з фізкультури,  
спортивних змагань та занять спортом жителів мікрорайону. 
 Перспектива розвитку матеріально-технічної бази школи та мікрорайону є 
пріоритетним напрямком розвитку нашого міста. 
 
 5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 
який може бути потенційним виконавцем проекту): 
 Для вирішення вищезазначеної проблеми ми пропонуємо створити 
багатофункціональний спортивний освітній простір "Active-Space", який включатиме в 
собі спортивні майданчики з синтетичним покриттям для навчально-тренувальних занять 
та змагань з: 

-  міні-футболу, баскетболу; 
-  волейболу  та  інших спортивно-масових проектів. 
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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) 
  Багатофункціональний сучасний спортивно-освітній простір "Active-Space" буде 
знаходитись на території школи і постійно використовуватись в освітньому процесі для 
проведення занять на уроках фізкультури, позаурочних заходів (занять спортивних секцій 
та гуртків, тренувань тощо). 
 Разом із тим, у позаурочний час жителі мікрорайону різних вікових категорій 
зможуть вільно користуватись інфраструктурою спортивного простіру "Active-Space". 
Він буде відкритий у осінньо-зимовий період до 17-00, весняно-літній до 21-00. 

До основних груп мешканців, які зможуть користуватися результатами 
проекту відносяться : 

- Учні та працівники школи №25 (615  учнів,  50 викладачів); 
- Учні та працівники гімназії №31 (791  учнів, 63 викладачів); 
- Батькі з малолітніми дітьми, що проводять дозвілля на території школи; 
-     Мешканці різних вікових категорій. 

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)   
Проблема: 

Спортивний майданчик на території початкової школи морально та фізично 
зносився. Немає обладнаного місця для проведення занять на уроках фізкультури та 
спортивних змагань та заходів. 

Проект сприяє вирішенню ряду проблем:  
- створення сучасного спортивно-освітнього простіру на території школи; 
- поліпшення матеріально-технічної бази ЗОШ №25; 
- проведення більш якісних і цікавих уроків фізкультури, спорту та груп 

подовженого дня; 
- організація та створення спортивних гуртків; 
- залучення підлітків до занять спортом; 
- залучення жителів мікрорайону до здорового способу життя. 

 
Мета проекту : створити багатофункціональний спортивний освітній простір "Active-
Space", який буде осередком для дозвілля дітей, підлітків та жителів мікрорайону. Адже 
якісний, активний простір європейського рівня буде сприяти зміцненню здоров'я, 
позитивному настрою та залучить до активного відпочинку і занять спортом людей різних 
вікових категорій. 

Ключові показники оцінки результату проекту. 

Освітні - розширення та запровадження сучасних напрямів позашкільної освіти 
(відкриття гуртків спортивно-оздоровчого та художньо-естетичного напрямів). Культурні 
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- залучення аудиторії учнівської молоді шляхом організації та проведення спортивно-
масових, культурно-мистецьких та хореографічних заходів, тощо. Оздоровчо-спортивні - 
охоплення дітей фізкультурою та спортом, активне залучення до оздоровлення та 
збереження здоровя. 

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

Складові завдання Орієнтовна вартість 
(брутто), грн 

1. Розробка проектно-кошторисної документації, 
ведення технічного нагляду 

80 000 

2. Підготовка та монтаж спортивного простіру : 
2.1 Підготовка основи спортивного простіру з верхнім 

шаром асфальтобетону, обрізка дерев та поребрик 
по периметру, посадка нових дерев та кущів 
(16 м х 25 м) – футбольний та баскетбольний 
простір; 
Волейбольний простір (9м х 18м)   

   400 000 

2.2. Поліуретанове покриття спортивного простіру  
Conipur_SP 13 мм з монтажем та розміткою  
(16 м х 25 м) та (9м х 18м)   

600 000 

2.3. Ворота міні футболу та сітка 20 000 

2.4. Лава запасних (2 шт) 50 000 

2.5.Баскетбольний  щит шкільний (2 шт) 15 000 

      2.6.Лавка  (8 шт) 32 000 

      2.7.Урна (3 шт) 6 000 

      2.8.Секція огорожі h=1.0м  l=1.5м (30 шт); секція 
огорожі «Рахівниця» h= 0,6м   l=0,8м(4 шт) 
 

60 000  

     2.9. Лавка кільцева (1 шт) 56 000 

     2.10.Пісочний столик (2 шт) 17 000 

Всього:  1 321 000 

3. Додаткові та невраховані витрати 5% 66 050 

РАЗОМ: 1 387 050 
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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): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси   для зазначених вище 
цілей znz25@os.chernigiv-rada.gov.ua 

b) 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?  

…………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………. 
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