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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 ) 
58 

 

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

 

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

Спортивний майданчик по вулиці Льотній, 43 

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

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

 

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):  

м. Чернігів, Деснянський район 

 

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

вул. Льотна,  будинок № 43 

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

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

 

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

Облаштування багатофункціонального спортивного майданчика для гри у 

баскетбол, волейбол, мініфутбол, теніс  з поліуритановим покриттям 

розміром 10*22 метри, про який мріють мешканці будинку№43 по вулиці 

Льотній  та сусідніх будинків. 

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

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

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

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

Даний проект включає в себе: 

-  підготовку  основи для спортивного майданчика: земляні роботи з 

вивезенням грунту, щебневі роботи з трамбуванням, розкладка арматури, 

облаштування бордюра, заливка  бетону;                                                              - 

укладка поліуританового покриття з розміткою та монтаж спортивного 

обладнання:  баскетбольні стенди, волейбольно-тенісні стійки, футбольні 

ворота; 

- огородження спортивного майданчика . 

 

 

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)  

Спортивний майданчик буде доступний в денний час для  всіх, хто має на 

меті заняття спортом…………………………………………………….……. 

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

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

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

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

 

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)   

Основною метою реалізації даного проекту є залучення мешканців 

мікрорайону до спортивного, активного способу життя. У   нашому та 

навколишніх будинках мешкають переважно молоді сім’ї з дітьми.  Для 

менших діток навколо розташовано чимало гарних ігрових майданчиків. А от 

для дітей шкільного віку, яким уже не цікаві гойдалки та ігрові комплекси, 

саме і маємо на меті створити спортивний майданчик. На даний момент ці 

діти  переважно граються в навколишніх недобудовах, що дуже турбує 

батьків. 

Обговорення  даного проекту серед мешканців нашого та навколишніх 

будинків виявило, що і батьки не проти влаштувати змагання між будинками, 

під’їздами  тощо.                    
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Таким чином, створення спортивного майданчика  дасть змогу 

залучити  молодь  та дітей до спорту, активного способу життя. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 

Орієнтовна  

вартість 

(брутто), 

грн 

1. Бетонна підготовка: земельні роботи в вивезенням грунту , щебневі роботи з 

трамбуванням, розкладка арматури, облаштування бордюрів, заливання бетону 
205000 

2. 2.  Поліуританове покриття  з розміткою, монтаж  спортивного  обладнання: стенд 

баскетбольний- 2 шт., сітка баскетбольна- 1 к-кт,  волейбольно-тенісні стійки -

2шт., сітка волейбольна -1 шт., сітка футбольна – 1 к-кт.    

325000 

3. Металева огорожа висотою 3 м  185000 

4.  Проектно-кошторисна документація 70000 

РАЗОМ: 785000 

 

 

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 ….…………..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)  зображення,  які стосуються цього проекту, 

б) орієнтовний кошторис виконання робіт. 

 


