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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

Примітка', пункти, зазначені «*» є обов’язковими для заповнення!

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

ШКІЛЬНИЙ ТИР -  КРОК ДО РОЗШИРЕННЯ ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНА МІСТА ЧЕРНІГОВА

2.*Вид проекту ( необхідне підкреслити і поставити знак «v», який вказує тип проекту): 

Проект:

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова ( впишіть назву житлового 
масиву/ мікрорайону) :

Вул.. Козацька

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

Вул.. Козацька, 4-Б, ліцей №15 м. Чернігова

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

Суспільна актуальність та доцільність реалізації проекту полягає у забезпеченні 
формування системи навчальних закладів для надання високоякісних освітніх послуг та 
проведення спортивно-оздоровчих заходів з використанням наявних та залученням 
додаткових ресурсів з метою розширення військово-спортивної інфраструктури 
мікрорайону міста, зокрема використання стрілецького тиру ліцею №15 молоддю міста 
Чернігова. У підвальному приміщенні ліцею розміщений стрілецький тир та сховище. Він 
є одним із найбільших у місті. За майже ЗО років існування ліцею проводилися тільки 
косметичні ремонти. В результаті сирості руйнуються стіни тиру, піддається сильній 
корозії система опалення ( труби ), а постійне підмивання фундаменту може призвести до 
його просідання та обвалу споруди будівлі.

Соціально-економічна спрямованість полягає у розширенні військово-спортивної 
інфраструктури мікрорайону міста шляхом виконання регіональних планів модернізації 
мережі загальноосвітніх закладів; розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення, 
створенні спортивних клубів; у підтримці діяльності закладів дитячо-юнацького та 
резервного спорту для занять фізичною та військовою підготовкою, у проведенні
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просвітницької роботи з пропагування здорового способу життя, фізичної культури і 
спорту; в благоустрої території рідного міста.

Проект може бути реалізований протягом одного року і трьох місяців ( червень 2018 — 
серпень 2019 року)

5.* Опис проекту ( примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, який 
може бути потенційним виконавцем проекту):

- виконання робіт з капітального ремонту стін тиру у підвальному приміщенні ліцею;
- відновлення стіни кулеутримувача;
- відновлення стелі та підлоги;
- фарбування труб системи опалення;
- відновлення сучасними матеріалами стрілецького тиру;
- забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для молоді;
- висвітлення результатів проекту у засобах масової інформації.

Очікувані результати виконання проекту:
розширення військово-спортивної інфраструктури міста через ремонт, приведення 
до належного стану та забезпечення ефективного використання стрілецького тиру 
ліцею;
збереження здоров’я учнівської та студентської молоді;
пропаганда здорового способу життя та охорона навколишнього середовища у
сучасних умовах;
зміцнення матеріально-технічної та військово-спортивної бази ліцею; 
поглиблення співпраці влада-громада-бізнес у вирішенні назрілих проблем 
соціально-економічного розвитку 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 користуватися результатами реалізації даного проекту )

Цільовими групами проекту є: учнівський колектив ліцею №15 м. Чернігова ( 1400 
учнів), педагогічні та технічні працівники ліцею (120 осіб ), громадськість, гості школи та 
міста, а також здобувачі освіти інших навчальних закладів, студенти мікрорайону, міста.

7. Обгрунтування 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)

Необхідність забезпечення жителів міста та району можливістю доступу до якісних 
спортивних споруд, зокрема, стрілецького тиру ліцею №15 м. Чернігова, для занять 
фізичною культурою та спортом. У цьому напрямку в місті є певні досягнення, але 
потрібно зробити набагато більше, щоб досягти якісного прориву в розвитку військово- 
спортивної інфраструктури. На сьогодні це питання є пріоритетним. Підвищення 
забезпеченості населення послугами соціальної інфраструктури та задоволення потреби в 
організованому дозвіллі, в тому числі у спорті, виховання справжніх патріотів <з одним із 
актуальних завдань не тільки у нашому місті, але й усієї країни в цілому.
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8.* Орієнтовна вартість ( брутто ) проекту (усі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість )

Складові завдання Орієнтовна вартість 
( брутто ), грн.

1. Будівельні матеріали 500 000
2. Виконання робіт 200 000
3. Облаштування 200 000

Разом 900 000

9.* Список із підписами щонайменше 50 громадян України, які належать ді» 
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 ):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 

ivludal@gmail.com для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси................................

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 ):
а') фотографії, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?
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