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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 ) 
47 

 

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

 

1.* Назва проекту Облаштування спортивного майданчика по вул. Шевченка 103  

 

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): Деснянський мікрорайон  

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

вул. Шевченка 103 

 

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

Облаштування спортивного багатофункціонального вуличного майданчику по дорозі до 

річки Десни. 

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

Проблема недостатнього фізичного розвитку дітей та молоді стає дедалі актуальною в 

сучасному житті не тільки міста Чернігова, а загалом в Україні. 

Мета проекту – встановлення спортивного майданчику для молоді міста Чернігова та 

мешканців мікрорайону по вул. Шевченка зі встановленням вуличних тренажерів для 

проведення дозвілля та заняття спортом дітей, дорослих.  

Темпи модернізації міста і його вживання в європейський простір потребують 

динамічності у побудові центрів здорового способу життя. У місті необхідно розвивати 

інфраструктуру для занять фізичною культурою і спортом та створювати умови для 

забезпечення рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з 

урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного. 

Місце по дорозі до берегу Десни є одним з часто відвідуваних місць, крім того в даному 

мікрорайоні розташовано 2 навчальні заклади, житловий комплекс та декілька готелів, 

відповідно облаштування спортивного майданчика з тренажерами буде сприяти 
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популяризації фізичної культури та стимулювати до занять спортом велику кількість 

людей.  

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)  

Всі бажаючі мешканці міста та гості Чернігова, оскільки буде вільний доступ. 

 

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)   

Опитування мешканців прилеглих будинків по вулиці Шевченка 103 виявило необхідність 

у встановленні безкоштовних вуличних тренажерів на загальнодоступному майданчику, 

що є альтернативою сучасним тренажерним залам. Це сприятиме підвищенню рівня 

фізичної культури населення, зміцненню здоров’я майбутнього покоління та вирішенню 

проблеми незайнятості дітей, підлітків та молоді. 

Проект є соціально направленим на фізичне та культурне виховання мешканців міста, їхнє 

оздоровлення.  

Мікрорайон знаходиться далеко від центру спортивного життя міста, тому питання про 

створення безкоштовного якісного сучасного спортмайданчика дуже актуальне для 

мешканців. 

Головною метою проекту є створення належних умов для: 

- занять спортом;  

- організації дозвілля мешканців мікрорайону; 

- підвищення рівня фізичної підготовленості дітей, молоді та людей похилого віку; 

- спонукання до здорового способу життя. 

Унікальність цього об’єкта полягає в: розташований в густонаселеному районі, зручна 

транспортна розв’язка, відсутність аналогічних об’єктів поруч, частково вирішиться 

проблема залучення населення до фізичної культури, оскільки майданчик буде у 

спільному користуванні громади міста. Майданчик стане осередком спортивного життя 

Чернігова. 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.Вартість вуличних спортивних тренажерів  154100 

2.Встановлення спортивних тренажерів 23115 

3.Підготовка території 20000 

РАЗОМ: 197215 
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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    

vitalik.gonchar777@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, суттєві для заявника проекту, які саме?  

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

 


