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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 ) 
21 

 

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

 

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

Реконструкція баскетбольного майданчика на території СЗСШ№1. 

 

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

витрат): 

проекти:   
  

  малий      Х  великий         

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Проспект Миру, 40 (територія СЗСШ №1) 

 

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

Спеціалізована загальноосвітня середня школа №1 з поглибленим вивченням іноземних 

мов 

 

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

Реконструкція існуючого баскетбольного майданчика, приведення до сучасних вимог та 

стандартів, які дозволяють проводити баскетбольні змагання Всеукраїнського та 

міжнародного рівнів. 

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

Протягом багатьох років баскетбольний майданчик СЗСШ №1 є справжнім та єдиним 
центром стрітбольного (баскетбол 3х3) та баскетбольного руху в м. Чернігів. Саме тут 
останні 20 років відбуваються усі перипетії стрітбольного (баскетбол 3х3) та 
баскетбольного життя мешканців Чернігова та області, проводяться різноманітні турніри 
для різних верст населення, відбуваються відбірні змагання Всеукраїнського рівня та 
просто кожний вечір в літній період збираються прихильники цього виду спорту та 
грають у свою улюблену гру. На даний час цей майданчик не відповідає вимогам та 
стандартам сучасного баскетболу та стрітболу (баскетбол 3х3). І з кожним роком гра в 
баскетбол та стрітбол (баскетбол 3х3) на цьому майданчику стає ще більш небезпечною як 
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для учнів школи, так і для прихильників гри. Саме тому майданчик потребує якомога 
швидшої модернізації та приведення до сучасних вимог та стандартів. 
  

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)  

Баскетбольний майданчик СЗСШ №1 знаходиться в самому центрі міста, і відкритий 24 

години на добу. В майбутніх баскетбольних та стрітбольних (баскетбол 3х3) змаганнях 

зможуть брати участь не тільки мешканці м. Чернігів, а й інших населених пунктів 

Чернігівщини і України. Після модернізації стане можливим проведення баскетбольних та 

стрітбольних (баскетбол 3х3) змагань Всеукраїнського та міжнародного рівня. Крім того, 

модернізація майданчика дозволить створити відповідний гурток у СЗСШ №1 для 

учасників освітнього процесу. 

 

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)   

   Основною метою проекту є створення сучасних умов для занять і подальшого розвитку 

баскетболу та стрітболу (баскетбол 3х3) в м. Чернігів. Безпосередні бенефіціари проекту – 

всі прихильники баскетболу та стрітболу (баскетбол 3х3)           міста - близько 1500 чол., 

учасники освітнього процесу закладу освіти – близько 1500 чол. Опосередкованими 

бенефіціарами будуть  мешканці інших населених пунктів України без виключення, що 

братимуть участь у змаганнях. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Облаштування синтетичного покриття для 

баскетбольного майданчика з розміткою 
1200000,00 

2. Облаштування огорожі   115000,00 

3. Встановлення баскетбольних стійок з баскетбольними 

щитами та кільцями  
90000,00 

4. Облаштування освітлення для баскетбольного 

майданчика  
90000,00 

  

РАЗОМ: 1495000,00 грн. 
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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):   

Чернігівська обласна федерація баскетболу: 

(093) 5680203 

СЗСШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов 

Тел. (0462)77-41-48, (068)1313404 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 

jumpman@online.ua, chernigiv01@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, 
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