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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 ) 
16 

 

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

 

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

«Здорові діти – запорука здорової нації!» 

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):  

Вул. Доценка, 5-мікрорайон 

 

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

м. Чернігів, вул. Доценка,29, гімназія №31 гуманітарно-естетичного профілю 

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

          Проект спортивного майданчику «Здорові діти – запорука здорової 

нації!» для користування учнями гімназії №31 та ЗОШ №25,  мешканцями 

прилеглих будинків дасть змогу дітям та учням, їх батькам долучитися до 

активного відпочинку, занять спортом у комфортних умовах та з користю 

проводити час. Проект спрямований на вирішення проблеми зайнятості 

наших дітей, планування сімейного дозвілля з дітьми різного віку, 

формування свідомого дотримання здорового способу життя мешканців 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

                                                                                         Життя – це рух, рух – 

це життя! 

      Народна мудрість стверджує, що добрий настрій дитини і її жвавість – 

показники доброго здоров’я « жвавий, як рибка в річці». Звичка та потреба 

до щоденних занять фізичними вправами формується в дитячі роки й 

зберігається протягом усього життя дитини, що сприяє зміцненню 

здоров’я, загартуванню, кращому фізичному й нервово-психічному 
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розвиткові дітей. Обмеження їх рухової активності малюків, дітей 

(гіподинамія) приводить до значного відставання у психічному їх 

розвиткові.  

      Один з принципів реалізації концепції Нової української школи 

ґрунтується на формуванні здорового способу життя і створенні умов для 

фізичного й психоемоційного розвитку дітей. Тому основною метою 

проекту є турбота про  підростаюче покоління,  їх  здоров'я,  

урізноманітнення  дозвілля, боротьба із залежністю від Інтернету.  

       Методично-грамотне фізичне навантаження значно впливає на 

розумову діяльність людини: підвищує концентрацію, увагу, пам’ять, 

лабільність і динамічність нервових процесів, що зумовлює ефективний 

вплив на розумову діяльність. Стійкість та активність пам'яті, уваги, 

сприйняття, переробки інформації пропорційні до рівня фізичної 

підготовленості людини. 

      Чергування роботи та відпочинку є важливою умовою плідної 

інтелектуальної діяльності. Найефективнішою формою відпочинку для 

відновлення сил вважається активний відпочинок.  

        Отже, належним чином організована рухова активність та оптимальні 

фізичні навантаження до, під час і після завершення розумової праці здатні 

безпосередньо впливати на збереження та підвищення розумової 

працездатності людини в будь-якому віці. 

      На території гімназії є майданчик для активних ігор дошкільнят та 

дітей молодшого віку.  Для учнів, мешканців мікрорайону, які бажають 

займатись спортом,  немає належних умов. Адже спортивний майданчик на 

території школи знаходиться в дуже жалюгідному стані: асфальтове 

покриття бігових доріжок потріскане та травмонебезпечне, одноманітні 

застарілі спортивні драбинки та лабіринт. Підчас навчального року 

проводиться дуже багато різноманітних спортивних заходів із залученням 

видатних спортсменів міста, ЗМІ, але, враховуючи травмонебезпечність 

бігових доріжок, вчителі гімназії та ЗОШ №25 організовують подібні 

заходи в спортивних залах.     

      Проект спортивного майданчика передбачає оновлення асфальтового 

покриття бігових доріжок, встановлення лавочок,  спортивних комплексів: 

комплекс турніки - драбина - бруси БРАШ, спортивний комплекс 

ЄВРОПАРК МІНІ №3, спортивний комплекс бруси-турнік-дошка для 

пресу БРАШ та часткової огорожі.     

      Згодом передбачається   бігові доріжки облаштувати спеціальним 

покриттям. У сусідніх мікрорайонах  спеціалізованої школи №12, ЗЗСО 

№29  є  2 футбольні поля, баскетбольний  майданчик,  а  спеціально 

облаштованого стадіона немає. Для  фізичного розвитку дітей  

мікрорайону  немає комфортних умов та недостатньо місць, де з користю 

для здоров’я можна проводити вільний час.  

         Спорудження спортивного майданчика надає дітям умови 
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різностороннього розвитку, занять улюбленими видами спорту, 

пропагування здорового способу життя, покращенням фізичного розвитку 

дітей. Використовувати можливості цього комплексу будуть учні гімназії 

№31, ЗОШ №25, інших шкіл та мешканці мікрорайону. Ми прагнемо 

забезпечити взаємодію між людьми різних поколінь. Ми за здорову націю! 
 

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 можуть користуватися учні гімназії № 31 та ЗОШ 

№ 25, усі мешканці мікрорайону, які люблять спорт та здоровий спосіб 

життя, з 8.00 год до 20.00 год вечора. 
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)   

Мета: турбота за підростаюче покоління, їх здоров'я та дозвілля, боротьба 

із залежністю від Інтернету, реалізація мотиваційного аспекту дітей та 

молоді до занять  спортом;  розвиток  спортивного потенціалу, нових 

здібностей у дітей та молоді.   

Соціальний ефект проекту: покращення та розвиток спортивної 

інфраструктури міста, створення умов для задоволення потреб кожного 

громадянина мікрорайону в зміцненні здоров‘я та фізичного розвитку; 

сприяння комфортному та різноманітному проводженню дозвілля; 

активізації спортивного руху в нашому місті та збільшенні кількості 

громадян міста, що дотримуються здорового способу життя;  підвищення 

соціальної активності мешканців міста; поширення позитивного досвіду 

через організацію спортивних заходів серед учнів та їх батьків;  

формування комфортного осередку спілкування та активного проведення 

часу для підлітків та дорослих.  

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.Асфальтове покриття 850 м
2 
*1200=1020000 

2. Лавки  садові D84( 3 шт) 
https://kinderbum.com.ua/skameiki-zabor-dlia-detskoi-

ploshchadki/lavochka-sadovaia-d84 
2600*3=8000 

https://kinderbum.com.ua/skameiki-zabor-dlia-detskoi-ploshchadki/lavochka-sadovaia-d84
https://kinderbum.com.ua/skameiki-zabor-dlia-detskoi-ploshchadki/lavochka-sadovaia-d84
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3. Огородження для спортивного майданчика 
https://spirit-co.com.ua/catalog/ograzhdenie-sport/sport-prom.html 

140 м *1,500= 200000 

4. Монтаж, демонтаж, установка, обпилювання 

дерев   
100000 

5. Комплекс турніки – драбина – бруси БРАШ 
https://centur.com.ua/dytyachi-

majdanchyky/sportyvnimaidanchyky/sportyvni-kompleksy-dlya-

doroslykh/kompleks-turniky-drabyna-brusy-brash 

10000 

6. Спортивний комплекс ЄВРОПАРК МІНІ №3 
https://centur.com.ua/dytyachi-

majdanchyky/sportyvnimaidanchyky/sportyvni-kompleksy-dlya-

doroslykh/sportyvnyj-kompleks-vropark-mini-3 

10000 

7. Спортивний комплекс бруси-турнік-дошка для 

пресу БРАШ 
https://centur.com.ua/dytyachi-

majdanchyky/sportyvnimaidanchyky/sportyvni-kompleksy-dlya-

doroslykh/sportyvnyj-kompleks-brusy-turnik-doshka-dlya-presu-

brash 

7000 

8. Проектно-кошторисна документація з 

експертизою 
75000 

9. Непередбачувані витрати 70000 

РАЗОМ: 1500000 

 

 

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  gornuk31@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:  

https://spirit-co.com.ua/catalog/ograzhdenie-sport/sport-prom.html
https://centur.com.ua/dytyachi-majdanchyky/sportyvnimaidanchyky/sportyvni-kompleksy-dlya-doroslykh/kompleks-turniky-drabyna-brusy-brash
https://centur.com.ua/dytyachi-majdanchyky/sportyvnimaidanchyky/sportyvni-kompleksy-dlya-doroslykh/kompleks-turniky-drabyna-brusy-brash
https://centur.com.ua/dytyachi-majdanchyky/sportyvnimaidanchyky/sportyvni-kompleksy-dlya-doroslykh/kompleks-turniky-drabyna-brusy-brash
https://centur.com.ua/dytyachi-majdanchyky/sportyvnimaidanchyky/sportyvni-kompleksy-dlya-doroslykh/sportyvnyj-kompleks-vropark-mini-3
https://centur.com.ua/dytyachi-majdanchyky/sportyvnimaidanchyky/sportyvni-kompleksy-dlya-doroslykh/sportyvnyj-kompleks-vropark-mini-3
https://centur.com.ua/dytyachi-majdanchyky/sportyvnimaidanchyky/sportyvni-kompleksy-dlya-doroslykh/sportyvnyj-kompleks-vropark-mini-3
https://centur.com.ua/dytyachi-majdanchyky/sportyvnimaidanchyky/sportyvni-kompleksy-dlya-doroslykh/sportyvnyj-kompleks-brusy-turnik-doshka-dlya-presu-brash
https://centur.com.ua/dytyachi-majdanchyky/sportyvnimaidanchyky/sportyvni-kompleksy-dlya-doroslykh/sportyvnyj-kompleks-brusy-turnik-doshka-dlya-presu-brash
https://centur.com.ua/dytyachi-majdanchyky/sportyvnimaidanchyky/sportyvni-kompleksy-dlya-doroslykh/sportyvnyj-kompleks-brusy-turnik-doshka-dlya-presu-brash
https://centur.com.ua/dytyachi-majdanchyky/sportyvnimaidanchyky/sportyvni-kompleksy-dlya-doroslykh/sportyvnyj-kompleks-brusy-turnik-doshka-dlya-presu-brash
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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?  

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

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


