
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 ) 
31 

 

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

 

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

 Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітнього навчального закладу №17 

за адресою: м.Чернігів вул.Малясова, 14 

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

проекту): 

проект:   
  

 малий       X  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

 Район вул.Малясова, на розі вул.Межова та вул.Малясова 

 

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

Вул.Малясова, 14, ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 

 

4. Короткий опис проекту 

Реконструкція спортивного майданчика школи №17 дасть змогу покращити умови для 

організації занять фізичною культурою та створення місця для проведення змістовного 

дозвілля як учням так і жителям мікрорайону. 

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Встановлення сучасного майданчика зі штучним, гумовим покриттям та металевою 

огорожею, сіткою. Волейбольний та баскетбольний майданчик зі стійками для сітки.  

Забезпечить змістовним дозвіллям та залучить їх до здорового способу життя, а також 

можливість проведення різних спортивних змагань, як шкільного так і міського 

значення. 

 

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)  

Створення та облаштування спортивного майданчика дасть можливість, більш активно  

та безкоштовно займатися спортом, також підвищить рівень фізичних якостей учнів. 
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Основним завданням спортивного майданчика на території школи — є підвищення 

рівня  ефективності занять фізичної культури та спорту. Всі жителі мікрорайону та 

міста матимуть цілодобовий доступ до майданчика. 

 

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)   

Територія школи дуже велика. Маємо 2 футбольних поля (менше – для учнів школи, та 

більше, де проходять змагання з футболу для усіх учнів міста. Вони потребують 

оновлення та осучаснення. Також є окрема територія для облаштування спортивно-

ігрового майданчика. Це дасть змогу не тільки більш ефективно займатись 

фіз.культурою учням школи, але й залучать до здорового способу життя жзителей 

мікрорайону. 

Основною метою реалізації проекту є залучення широкого кола 

мешканців ближніх вулиць різних вікових груп до активного способу 

життя. Також це дасть можливість зміцнити матеріально-технічний 

потенціал школи № 17 у залученні учнів та молоді мікрорайону до спорту. 

Прилегла територія школи вже багато років жодним чином не використовується. 

Для дітей ЗНЗ №17 поліпшаться умови для занять з фізичної 

культури та позашкільних заходів, а також для дітей подовженого дня. 

Це також дасть можливість змістовно проводити навчально-виховну роботу. 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.Будівельні роботи 1 104 грн  

2.Витрати на технічний нагляд 27609 

3.Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд 76487 

4.Інші витрати  

5. Податок на додаткову вартість  

6.  

7.  

РАЗОМ: 1500000 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): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  

……………………………………………...…    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, суттєві для заявника проекту, які саме?   


