
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 ) 
37 

 

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

1.*Назва проекту (не більше 15 слів): «Клуби здорового способу життя».  

 

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): район П’ять Кутів, район вул. Козацька 

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

 

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:м.Чернігів, вул. Любомира Боднарука, 

8, дитячо-підлітковий клуб «Мушкетер»; м.Чернігів, вул. Козацька, 13а, дитячо-

підлітковий клуб «Прометей». 

 

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів) Створення клубів здорового способу 

життя для дітей та молоді з метою систематичної фізичної активності у вільний від 

навчання і роботи час в зручних і комфортних умовах із сучасним обладнанням. 

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту):  

Створення клубів здорового способу життя за місцем проживання для дітей та молоді з 

метою систематичної фізичної активності у вільний від навчання і роботи час в зручних 

і комфортних умовах із сучасним обладнанням. В цих клубах систематично будуть 

проходити заняття з фітнесу, гімнастики та стретчингу.   

В клубах може займатися молодь не тільки одного конкретного мікрорайону, а й усього 

міста. Реалізація проекту передбачає профілактику виникнення негативних явищ в 

дитячому та молодіжному середовищі, що згубно позначається на здоров’ї 

підростаючого покоління і на здоров’ї майбутніх дітей, зменшення кількості 

правопорушень, зміцнення здоров’я дітей та молоді, покращення їх рівня фізичного 

розвитку, залучення дітей до занять фізичною культурою і спортом, пропаганда 

здорового способу життя 
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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)  

Послуги, що надаються у клубах проводяться на безоплатній основі і є доступними для 

всіх дітей та молоді м.Чернігова, в тому числі й для соціально вразливих категорій. 

Проект спрямований на дітей середнього шкільного віку (10 – 14 років); дітей старшого 

шкільного віку (14 – 18 років); молоді до 25 років; батьків дітей та сімей з дітьми. 

 

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)  

Клуби здорового способу життя у місті є, вони працюють, але обладнання клубів не 

відповідає сучасним вимогам. На базі клубів, що знаходяться у районі П’яти кутів та 

вул. Козацька, діти та молодь мають можливість безкоштовно займатися фітнесом, 

настільним тенісом, стретчингом, брати участь у спортивно-оздоровчих, виховних та 

розважальних заходах. Реалізація цього проекту дасть змогу створити сприятливі 

умови для покращення рівня фізичного розвитку дітей та підлітків, їх рухових 

здібностей, вмінь і навичок, вихованню фізично і духовно здорового покоління, що 

надасть позитивний вплив на всі функції і системи організму. Покращення 

фізичного стану молоді, а отже і рівня їх здоров’я, можливе лише за умови проведення 

занять фізичними вправами. Ці послуги безкоштовно юнаки та дівчата можуть 

отримати в клубах здорового способу життя, зокрема це стосується і дітей соціально 

вразливих категорій населення, які не мають можливості відвідувати платні гуртки та 

секції. Це дасть можливість залучити дітей до організованих форм відпочинку, які 

пропонує кваліфікований спеціаліст. Заняття фізичними вправами в клубах є потужним 

засобом профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя. Сучасні 

діти і молоді люди в наш час високих технологій оточили себе «турботою» техніки, 

замкнули себе у світі комп’ютерів, транспорту, телевізорів і всього того, що робить нас 

малорухливими, а значить дуже вразливими. І тому дуже важливо тримати себе у 

фізичній формі з дитинства. Ось тільки декілька причин із тисячі, чому нам необхідно 

устаткувати обладнанням клуби здорового способу життя вже сьогодні. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Музичний центр     9 600 грн.*2 19 200 грн 

2. Степ-платформа для фітнесу   850 грн.*20 17 000 грн 

3. М’яч для фітнесу (Бублик)        450 грн.*20 9 000 грн 
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4. Колесо ролик фітнес      650 грн.*13 8 450 грн 

5. Каремат туристичний «Кемпинг» 1800*600*16 

350 грн.*40 
14 000 грн 

6. Диск здоров’я масажний з магнітами      400 грн.*12 4 800 грн 

7. Ракетки для настільного тенісу 400 грн.*20 8 000 грн 

8. М’ячики для настільного тенісу Wilson білі  500 грн.*4 2 000 грн 

9. Флешка 64 ГБ – USB         450 грн.*2 900 грн 

10. Фітбол  для фітнеса          420 грн. *10 4 200 грн 

11. Ваги електронні підлогові      600 грн.*2 1 200 грн 

12. Обруч цільний гімнастичний металевий D-90 см 

140*10 
1 400 грн 

13. Обруч пластик великий d-95     70 грн.*10 700 грн 

14.Обруч гімнастичний  (D-55)       80 грн. *10 800 грн. 

15. Насос   400 грн.*2 800 грн 

16. Батут для фітнесу KIDIGO, 140 см 3 200 грн.*6 19 200 грн 

17. Фітнес-джампери, 3 000 грн.*18 54 000 грн 

18. Гантелі для фітнесу з вініловим покриттям  

320 грн.*15 
4  800 грн 

19.Килим для танців DANCE MAT          450*6 2 700 грн 

20.Музичний килим “Піаніно для гри ногами»                

1800 грн.*6 
10 800 грн 

21. Мяч для фітнесу з ручкою C23686 "Смайлик" 

130грн.*12 
1 560 грн 

22. Акумулятор VARTA ACCU AA 2700mAh BLI 4 NI-

MH    600 грн.*3 
1800 грн 

23. Акумулятор GP Batteries AA (R6) 2700mAh NiMh 

4шт ReCyko+ (GP270AAHCE-2GBE4)  500 грн.*3 
1 500 грн 

24.
 
Аккумулятор Panasonic R03 1000 (mAh) 

50 грн.*12 
600 грн 

25. Зарядное устройство Videx VCH-N400 1..4*AA/AAA 

NiCd/NiMh 300mAh        250 грн.*3 
750грн 

26. Шафа 3000 грн 
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РАЗОМ: 193160 грн. 

 

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  

olifer_lana64@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:  

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?   

 


