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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 2018 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)

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

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
Спортивний комплекс для жителів .мікрорайону «Градецький» та учнів ліцею. №32

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „ х”, який вказує тип 
проекту):

проект: + малий □  великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону): Мікрорайон . «Градецький»

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

 Район .«Граде.цький.»., . вул.Ш.евчу.к.а,. .буді.1.

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
В рамках . реалізації. проекту. передбачено.;, .встановлення . вуличних . тре.нажерів. .на 
території . спортивного. майданч.и.к.а. .ліцею . №32... Це. дасть, .змогу . учням . ліцею. .т.а. .жителям 
мікрорайону. займатися. .спортом. та .піклуватися . про. .здоровий . спосіб. життя.. О.сн.о.в.н.о.ю 
метою. пр.о.е.кту. є. створення. сцор.т.и.в.ног.о. .комп.л.е.к.су. дл.я. .з.а.ня.т.Ь. спортом . людей різних 
вікових. категорій.
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5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, 
який може бути потенційним виконавцем проекту):

Мікрорайон «Градецький» знаходиться , в, центрі міста,, де , проживає, велика, кількість
дітей ,та жителів. р.із.н.ог.о. ,в.іку. , Серед жителів. .р.а.йону, низький .п.о.к.аз.ни.к, . залучення, до 
занять , .фізичною, .культурою. та, .С.ПРртр.М:, Наса.М.П.ер.еД Де зумовлено. .в.ідСУ.тн.і.Стю 
спортивної бази, Ос.н.о.в.но.Ю задачею створення, спортивного , комплексу ,-. Є жк-лужн-ня. 
про, здоровий спо.сіб , життя. учнів, ліцею та. жителів, мікрорайону, ,М.іс.ие.і ,я.ке. о.брано,—Де 
спортивний майданчик: , Спортивним, майданчиком, буде, зруч.н.о. .KOPИ.СTУB.ат.И.ся. ,я.к. учням 
ліцею,, так , і, жителям, мікрорайону, «Граде.ць.к.ий»,

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 
Чернігова у разі його реалізації:
(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин 
роботи о б ’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і 
які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)

Створення та .облаштування . спортивної .бази ліцею, дасть .можливість, більш .активно . та
безкоштовно займатися .спортом.-. .Також. підвищить. рівень. .Фіз.ич.них. .якостей учнів 
ліцею.. .Основним, завданням . спортивного. .комплексу. на. території .ліцею.—є. підвищення, 
рівня . ефективності . .занять. з. .Фізичної. культури та. спорту.-. .У. .встановленні .в.улич.них. 
тренажерів, зацікавлені .всі .жителі .мікрорайону. «Градецький».-.

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)

Мікрорайон «.Гр.адецький» _ .з.ай.ма.?. достатньо. велику, .територію, . де . проживають . учні 
ліцею. та .жителі . різного . віку,. і  .створення, .спортивного . комплексу .дасть, .зм.о.гу 
безкоштовно, .займатися .спортом .не. .тільки . учням . лінею, .а. й  .жителям. мікрорайону. 
Поява нов.оГР. .вуличного. .спортивного .обладнання, збільшить .кількість видів . спорту, 
якими .мо.жна. займатися, .а. .отже . дозволить . збільшити .кількість .видів . спортивних.
секцій.
Такий .спортив.ний. .Шмилекс,. що. .працює. без.коштовно. на. території ліцею,. вирішить 
зайнятість. дітей. та. підлітків, .та. підвищить, зацікавленість. в. з.аня.тті .Фізичною. . культурою 
та. спортом.
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

І.Встановлення вуличних тренажерів 75580

РАЗОМ: 75580

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):

а) 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):

а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?
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Вуличні тренажери:
SL 101.1 Жим від грудей/верхня тяга 12900
SL 104.1 Маятник-твістер 6100
SL 105 Бруси 4800
SL 109 Лава для преса 5400
SL 115 Повітряний ходок 6300
S L 117 Турнік 6700
SL 129.1 Трен. д/біцепса /важільна тяга 10700
SL 134 Гіперекстезія 4100
SL 135 Гребний тренажер 5400
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