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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 ) 
30 

 

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

 

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

Інклюзивний спортивно-ігровий комплекс «Особливі діти шляхом нових можливостей» 

 

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):  

Бульвар по проспекту миру від вул. Київської до Софії Русової (або інше місце за  

погодженням) 

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

проспекту Миру, Чернігів, Чернігівська область, 14000 

 

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

Проект передбачає створення дитячого інклюзивного спортивного парку «Особливі 

діти шляхом нових можливостей» для дітей з особливими потребами у парковій зоні 

м. Чернігова. 

Необхідність створення відповідної зони відпочинку надзвичайно актуальна для 

міста та обумовлена повною відсутністю аналогічного парку, на якому були б зібрані 

сучасні спортивні тренажери, ігрове обладнання адаптоване для людей з особливими 

потребами.  

Встановлення такого майданчику надасть можливість людям з інвалідністю 

займатись фізичними вправами, а дітям з особливими потребами (діти дошкільного, 

шкільного віку з порушенням опорно-рухового апарату, ДЦП, іншими фізичними та 

психічними проблемами) соціалізуватись, безпечно та доступно брати участь у ігровому 

процесі поряд із здоровими дітьми. 

 

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 
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Одним із шляхів розв’язання проблеми повноцінного входження осіб з особливими 

потребами в соціальний простір є забезпечення рівних можливостей, створення сучасного 

інтегрованого простору для спілкування, занять спортом, дозвілля для дітей, людей з 

особливостями психофізичного розвитку, мешканців міста, тощо. 

Проект передбачає втілення у життя Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю з 

метою зниження їх дискримінації, забезпечення гідного рівня якості життя шляхом 

створення у місті Чернігів інтегрованої спортивно-ігрової зони відпочинку для осіб з 

особливими потребами, а також дітей та громадян-мешканців міста, а саме: створення 

доступності фізичного, соціального, культурного середовища, усунення перешкод та 

бар’єрів, без чого особам з інвалідністю неможливо користуватися повною мірою всіма 

правами людини і загальними свободами. 

Повноцінне життя людини можливе лише за умови, коли вона не відчуває ніяких 

обмежень у виконанні життєвих функцій. Саме тому головною метою проекту є допомога 

дітям, що мають фізичні обмеження, максимально можливе залучення їх до всіх сфер 

соціального життя, наближення до такого стану здійснення соціальних функцій, яке 

притаманне здоровим людям. 

Встановлення інклюзивного спортивного парку дасть можливість:  

- сформувати без бар'єрне середовище для дітей з особливими потребами; 

- максимально залучити дітей з інвалідністю до всіх сфер соціального життя, 

зокрема культурного і соціального, включаючи спорт і забезпечення умов для відпочинку, 

шляхом створення доступної, пристосованої архітектури, універсального дизайну та 

безперешкодного доступу; 

- формування направленості до нормального, повноцінного життя дітей та людей з 

інвалідністю; 

- забезпечення терапевтичного ефекту, що має надзвичайно важливе значення для 

соціальної адаптації «особливих» дітей; 

- поліпшення когнітивного, мовного, соціального та емоційного розвитку.  

 - створення умов для оволодіння новими вміннями та навичками функціонально, а 

не теоретично. 

- формування у звичайних дітей природного сприйняття та толерантного ставлення 

до людських відмінностей, налагодження й підтримка дружніх стосунків з людьми, які 

відрізняються від них.  

 

 

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)  

Парк працюватиме у будь-яку пору року. 

Відвідування парку – безкоштовне.  

Для кого цей проект: 

- діти з особливими освітніми потребами різних вікових груп та їх родин; 

- діти віком від 1 до 3 років зможуть активно користуватись цим майданчиком. 

- діти, дорослі мешканці та гості міста Чернігова; 

- особи, які потребують фізичної та психічної реабілітації (учасники АТО, 

травмовані в ДТП чи за інших обставин і т.п.) 

 

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 
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вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які зможуть 

користуватися результатами реалізації завдання)   

 В державі соціального типу допомога людям з особливими потребами та 

забезпечення їх рівних можливостей мають посідати одну з ключових позицій у розвитку 

успішного міста. Адже за офіційними даними кожна 5 школа сьогодні на Чернігівщині 

охоплена інклюзією, а кількість дітей з особливими потребами в області сягає більше 2 

тисяч осіб і число це постійно зростає.  

 Актуальність втілення в життя даного проекту обумовлена повною відсутністю 

інфраструктури інклюзивних спортивно-ігрових дитячих парків адаптованих для дітей з 

обмеженими можливостями.  

 Втілення у сучасне життя даного проекту сприяє практичній реалізації подолання 

бар’єрів у сприйнятті суспільством людей з особливими потребами. 

Проблема 

Попри законодавчі ініціативи прийняті у державі в нашому місті тільки починається 

впровадження необхідних умов для експлуатації об’єктів громадського призначення всіма 

громадянами незалежно від стану їхнього здоров’я і ступеня мобільності, а навколишнє 

середовище розраховане майже виключно на здорову людину.  

 

Мета проекту 

Створення без бар’єрного середовища для людей та дітей з особливими потребами, 

організації їх дозвілля, спортивної діяльності, естетичного виховання, залучення більшої 

кількості дітей до занять спортом, виховання у дітей толерантного відношення до людей з 

особливими потребами, повноцінне входження осіб з особливими потребами в соціальний 

простір, подолання ізоляції від суспільства. 

Допомогти родинам, які виховують дітей з особливими освітніми потребами 

соціально адаптувати «особливих» дітей, знайомити з навколишнім світом, разом 

проводити відпочинок та заняття.  

Завдання 

Максимально залучити дітей з інвалідністю до всіх сфер соціального життя, зокрема 

культурного та соціального, включаючи спорт і умови для відпочинку, шляхом створення 

доступної, пристосованої архітектури, універсального дизайну та безперешкодного 

доступу. 

 

План заходів з реалізації проекту 

1.Придбання обладнання (дитячі гойдалки, спортивні вуличні тренажери, лавки, 

урни, уніфікований комплекс з баскетбольним кільцем), якими можуть користуватися, як 

діти так і особи з обмеженими можливостями, у т.ч. які використовують інвалідні візки. 

2. Установка обладнання, огорожі, монтаж обладнання, роботи щодо покриття 

майданчику. 

3. Придбання квітів, дерев для клумби, огорожі. 

4. Облаштування клумб, встановлення таблички з правилами користування 

майданчиком. 

5. Організація святкового заходу до відкриття інклюзивного спортивно-ігрового 

майданчика. 

 

Ключові показники оцінки результату проекту 

Соціалізація, дозвілля дітей з інвалідністю, поліпшення їх фізичного розвитку. 

Можливість особливим діткам знайти нових друзів. 

Підвищення рівня охоплення дітей та дорослих з обмеженими фізичними 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Комплекс для дітей з обмеженими фізичними 

можливостями 

121 000,00 

2. Гойдалка «Гніздо Лелекі» на дерев’яних стійках 42 500,00 

3. Гойдалка «Гніздо Лелекі» 42 500,00 

4.  Ігровий комплекс «Веселий художник» 41 000,00 

5.  Паровозик з вагончиком і гіркою 67 500,00 

6. Карусель мала 8 000,00 

7. Карусель для дітей з обмеженими фізичними 

можливостями з обмежувачами 

20 000,00 

8. Лава паркова «Хвиля» 27600,00 

9. Закладна для встановлення в ґрунт (4 шт. в 

комплекті) 

1600,00 

10.  Вхідна арка 14 000,00 

11. Гойдалка подвійна зі спинкою на ланцюгах 12 000,00 

12. Ґрунтові роботи + бетонна основа 

13. Поліуретанове покриття 16мм (8мм- каучукова 

крихта, 8 мм –кольоровий epdm) 

1 000 000,00 

Доставка  2 700,00 

Монтаж 96 975,00 

Проектна документація договірна 

Тощо  

РАЗОМ: 1 497 375,00 грн. 

Детальний кошторис додається 

 

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 
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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  Тетяна Ясочко      e-

mail: tatyana.yasochko@gmail.com Михайло Брижко e-mail: mr.bryzhko@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 (якщо стосується): 

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

в)  інші,  

ва. 

mailto:tatyana.yasochko@gmail.com
mailto:mr.bryzhko@gmail.com

