
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 ) 
50 

 

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

 

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):  «Життя - це рух, рух - це спорт!» 

 

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 Кругу, вул.Мазепи, Жабинського та пр-т Перемоги, інших прилеглих вулиць 

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

14017, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд.35 

 

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

Передбачається реконструкція спортивного майданчика на території ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 

шляхом створення футбольного поля площею 22м х 42 м  (924 м
2
). 

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Для реалізації проекту необхідно виконати наступні види робіт: здійснити виїмку 

ґрунту і вирівняти поверхню для проведення подальших робіт, спорудження дренажної 

системи, укладання гранітного щебню різних фракцій, вирівнювання поверхні, 

укладання штучного трав'яного покриття, засипка поля піском і гумовою крихтою, 

спорудження огорожі із хвірткою та встановлення футбольних воріт. 

 

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)  

Даний спортивний майданчик буде використовуватися школярами ЗОШ № 6 та № 10 

під час уроків фізкультури, учнями з групи продовженого дня обох шкіл, жителями 

мікрорайону тощо. Окрім того, на базі ЗОШ № 6 діє гурток волейболу від ДЮСШ № 2 

(керівник Гудилко С.В.), зразкова спортивно-циркова студія «Тріумф» (керівник 

Магола Є.), вихованці яких також будуть займатися загальною фізичною підготовкою 

на цьому майданчику. Також цей спортивний простір може використовуватися для 

змагань різних рівнів. 
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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)   

Головна мета проекту – створити таке сучасне освітнє середовище учням школи для 

занять фізкультурою, футболом, яке б викликало бажання активно займатися спортом, 

вести здоровий спосіб життя, організовувати своє дозвілля без гаджетів. Основною 

проблемою, на вирішення якої спрямовано проект є невідповідність існуючого 

футбольного поля ЗОШ № 6 сучасним технічним стандартам та вимогам безпеки для 

занять фізичною культурою та спортом. Через занедбаний стан поля, яке не 

оновлювалося з моменту відкриття школи у 1964 році,  учні та відвідувачі шкільного 

стадіону не мають можливості доступно та безпечно займатися спортом, зокрема 

футболом. Є необхідність в осучасненні майданчика і відповідно до потреб та запитів 

учнів. В таких умовах проводяться заняття фізкультурою з 700 учнями (учнівський 

контингент шкіл №6 та 10), одночасно 2-3 класи. В той же час, наші учні мають певні 

спортивні досягнення, стають переможцями та призерами спортивних змагань різних 

рівнів. Тому, на сьогодні, гостро постає питання про розширення спектру спортивних 

послуг, їх якості та доступності. Майбутнє футбольне поле має розмір 22х42 і має бути 

універсальним та трансформуватися залежно від фізкультурно-оздоровчих потреб 

учнів. Передбачається, що дане поле буде доступне для відвідувачів з 07.00 до 20.00. 

Саме тому, для нашого закладу актуальним є приведення спортивного майданчика до 

норм сучасних технічних стандартів та вимог безпеки. 

 

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

вартість)   

 

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Будівельні роботи (влаштування футбольного поля зі 

штучним покриттям) 
1 173 000 

2. Устаткування (ігрові ворота із сіткою, розмітка поля) 36 000 

3. Інші витрати (розробка проекту, технічний нагляд, 

податки та збори) 
291 000 

РАЗОМ: 1 500 000 
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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)  


