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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 ) 
60 

 

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

 

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

Універсальний спортивний майданчик для волейболу та баскетболу для жителів 

мікрорайону Подусівка. 

 

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):  

Мікрорайон Подусівка  

 

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

Вулиця Гагаріна, 27, Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21.  

 

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

Будівництво універсального спортивного майданчика для волейболу, баскетболу зі 

штучним покриттям та системою панельної огорожі «пром» на території школи №21 з 

метою популяризації здорового способу життя серед мешканців Чернігова, зміцнення 

їх здоров’я, відволікання дітей та підлітків від негативних впливів навколишнього 

середовища вулиці, розвиток спортивної інфраструктури мікрорайону Подусівка та 

міста Чернігова. 

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Проектом передбачається будівництво (встановлення,облаштування)  універсального 

сучасного спортивного майданчика  для волейболу та баскетболу зі штучним 

покриттям розміром 32х18 м, з системою панельної огорожі «пром» по периметру поля 

на території школи №21, який відповідає вимогам безпеки дітей та дорослих і до якого 
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всі мешканці мікрорайону Подусівка та міста Чернігова матимуть вільний, 

безкоштовний доступ. 

Відкриття такого універсального спортивного майданчику для гри у волейбол, 

баскетбол  буде спрямовано на зміцнення здоров’я та активний відпочинок дітей, 

молоді, дорослих та людей похилого віку чернігівської громади та створить умови для 

розвитку волейбольної, баскетбольної інфраструктури міста Чернігова.  Гра та заняття 

такими популярними видами спорту як волейбол, баскетбол допоможуть формуванню 

здорового способу життя серед мешканців міста та будуть сприяти всебічному та 

гармонійному розвитку особистості, відволіканню дітей та підлітків від негативних 

впливів навколишнього середовища та вулиці, допоможуть підвищити роль фізичної 

культури серед мешканців мікрорайону Подусівка та міста Чернігова. 

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 мешканці мікрорайону Подусівка та міста Чернігова в позаурочний час матимуть 

вільний, безкоштовний доступ до споруд універсального сучасного спортивного 

майданчика для гри у волейбол, баскетбол. Майданчик можна буде експлуатувати на 

протязі всього дня і він стане центром спортивно-масової роботи для громади та 

прикрасою всього мікрорайону. Також він може бути використаний спортивними 

секціями та школами міста для проведення змагань та чемпіонатів. 

 

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)   

 

За відсутністю якісних спортивних майданчиків у мікрорайоні Подусівка та в умовах 

погіршення показників здоров’я серед дорослого та дитячого населення будівництво 

сучасного універсального спортивного майданчика для волейболу, баскетболу є досить 

актуальним і має на меті популяризацію і формування здорового, активного способу 

життя серед всіх мешканців чернігівської громади (дітей, молоді, дорослих та людей 

похилого віку) з можливістю повноцінно займатися фізичною культурою на сучасному 

обладнанні. Реалізація проекту підвищить рівень здоров’я мешканців Чернігова та буде 

сприяти їх фізичному вихованню, всебічному та гармонійному розвитку особистості, 

відволіканню дітей та підлітків від негативних впливів навколишнього середовища та 

вулиці, залученню мешканців міста до занять спортом та підвищенню ролі фізичної 

культури серед мешканців мікрорайону Подусівка та міста Чернігова.  Також це дасть 

можливість зміцнити матеріально-технічний потенціал школи № 21 у залученні учнів 

та молоді мікрорайону до спорту через їх зайнятість у позаурочний час, залучити різні 

вікові та соціальні групи дітей та молоді, водночас стати соціальним трампліном у 

вирішенні проблем дитячої бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Розробка ПКД та експертизи 35000 

2. Поліуретанове покриття Conipur SP 536 000 

3. Підготовка основи під поліуретанове покриття  528 000 

4. Огорожа багатофункціонального майданчика 259 000 

5. Обладнання багатофункціонального майданчика 72 000 

6. Благоустрій території спортивного майданчика 43 000 

7. Монтаж спортивного обладнання 14 000 

8. Доставка  9 000 

РАЗОМ: 1 496 000 

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?   

ова.  


