
.Щодаток 1 до Положення про

цромадський бюджет (бюджет

участi) у MicTi Чернiговi

fu апк-заявка пропозIrцiI (проекгу), реалiзашiя якоi вiдбуватпметься за

рахунок коштiв громадеького бюджету (бюл:кецу участi) у MieTi

Черпiговi па 2018 piK та сппеок мешкпЕцiв MicTa Черпiгова, якi
пцтрпмують цю пропозшцiю (проеlст)

Iдептвфiкацiйпцй нOмер проеlýгу
(впuсуе уповновсlJtсенuй робочuй opzaH )

IrouMitnKo: пункmu, зазначенi,, *" € обов'язкоелмu dля заrювнення!

1.* Назва проекгу (не бiльше 15 слiв):

<<Здорова JIюдина - щасJIива YKpmlla!>>. ..Благоустрй та реконструкцiя
спортивнш( майданчикiв фiзrсульт)ryнфздоровчою центру мirсрорайону

Масаrrи.

2.* Впд пIюеку (необхidне пidкреслллпu i послпавuлпu знак ,,х", якuй вказуе muп

проеwry):
г-lпроеlff: LJ мштий Х веrшlмй

Проекг буле реалЬовапо н8 терштсрiI tлicTa Чершiгова (вmлlаimъ нвзсу жttfпловоzо

м actlBy/MiKp ар айо ну) :

Масани.

З.* Адреса, Елtва усгановr/зпкпа,щr, будщlсу:

м. Чернiгiв, вул. НезшlежнФd, 42 - А, ЗН3 NЬ 35

4.* KopoTrcd ошс проuffу (не бiльtпе 50 слiф

... Реконструlсliя та переобладпаЕня спортивнш( майданщлкiв ЗЕВ Ng 35
дIя масового заЕrIття фiзкульryрою та спортом жителiв мilgорайону на
шкiльному подвiр'Т.

5. Ошпс проекry (цпшwпка: оmrc цроекпу не повuнен мiсmumu вказiвкu на q/б'екfп,

якuй моuсе бупu поmенцiйнuм еuконавцем проекtttу):

Основною метою нzлшою фiзщульryрно-оздоровчого центру е:
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форшrування у жителiв MiKpopйoкy Масаrпа отiйкоi мотивацii щодо
зберження свого здоров'я, фiзичного розвитку та фiзичноТ пiдготовленостi;
гармонiftплй розвитOк природilD( здiбностей та псrпriтпоr лtостей;
використttЕня засобiв фiзичrrого вlu(овЕlЕЕя в органiзацii здорового опосбу
життя.

Мета раrriзовуеться комIшек9ом таких навчtlJIъних, оздоIюв.IID( i
BID(oBHиX завдань:

- форrrrування з{!гаJIънID( уявJIеЕь про фiзишту кулътуру, iT значеЕня в
життi JIюдини, зберження та змitцrешя здоров'яо фiзичного розвитку;

розппrрешш руховою досвiду, вд(юконаленнrI II€lBLiltoK житт€во
необхiднlпс рухових дiй, викориQташш ik у повсякденнiй та iгровй
дiятlьностi;

- розшrреrшя фуrпсriонапьних можJIивостей органiзму rподrшrи через

цiлесгrрямоваrпrй Iюзвиток ocHoBHIDt фiзшчнrш якостей i пртrрод{I,D(
здiбностей;

- фрплумlшя цirшiсшоr opieHTaltiй щодо використанЕя фiзишml вцрв як
одIопо з головнI,D(.шппшкЬ здоровогrr способу життrI;

* форrчrувшrня пр:IктиЕIнID( IIавиtIок дtя самостiйшш занrIть фiзrrшrими
вправа}чIи та щюведенЕя €ктивного вiдпошrшqу.

Благоустрiй та trlеконструlщiя спортlшнlпс майданw[кiв - важллrвлш1

засiб фiзичrrого, софалъного та дD(овIIою рзвитIqу учнiв пIкоJIи та
хсrтгелiв Milgopalioшy .

б.* Iпформафg етOсовЕо лоступпоsгi (результатЬ) щоекrу для мешкапцiв мigтr
Чернiговау разi Ёого реа.пiзацfr:
(црtлwmщ; iнформацiя tцоdо dосtпуtшосmi може слпосувалпuся, напрulашd, еоdан

робоmu об'жfrlу, MolюltuBoi плаmu за корuсллtування, Kaпezopii мешканцiв, якi змоэrcуmь i
якi не MoJtq)mb Kopllclflyаarnucb резульпrаmлмч решiзоцii dвноzо проекmу)

Звалсаю.пл на те, що фiзкулътурно-спортивна iнфраструктура ЗЕВ NЬ 35 е

едЕним доступним та безкоштовним мiсцем заЕять фiзишrою культурою
та спортом для мешканцiв мilgорайону , вона потребуе на.пежноi

реконструкцiТ та модершлзацii.

7. Обrрушrуваппq шеобхiдшоsri решiзачfr проекту, а такO2к його бепфffiрш
(основна меmа решiзацit проекmу; проблема, якоI воно апосу€mься; заryропоноваlлi

piuleHtlя; поясненн8 чому сt лrе це завdання повuнно бупu реutiзоване i ясutll чuнолtц ilоzо

реалiзацiя вплuне на поdалtьше Jlс"uпmя мещканцiв; ocHoBHi zwпu меtаканцiв, якi
fu|rorlcyпlb корuспtувапuся резульпаtшlмu ре алliз ацit завdання)

Спортивнi майдштчики ЗНЗ Ns 35 постiйно заванта)кенi, як учнmди цIкоJIи

так i iншц,пr мешкашцми йкрорайоrту. ,Що маtiданчикiв завжди вiдцри:гий

доступ навiтъ у BID(ИIri днi. Спортивнi майдаЕЕIики користуються дDке
велЕким поIIитом серед мешкшilIiв мilсрорайошу Macalilr, який постiйно
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розбудовуеться, а спецiапiзованого мiсця дrя безкоштовнопо оздоровIIення

бiльше нема€.....

8.* Орiсrговпа вартiегь (бррто) проеку (Bci складовi прФекtу та it орiевtовна
BapгicTb)

9.* Список з пiдппс8мп щонайменше 15 громаляц Украil,нп, якi налеrкать до
терн:горiальноi громадп мiсга Черпiгова, мають право голосу та пiлгримують цю
пропозлtцiю (проеlсг) (oKpiM його aBTopiB), що додасться. Кожна додажощ cTopiHKa

списку повиIIна мати таку ж форму, за винятком позначення Еаступноi сторiнки
(необхidно dоdаmu орuziнал спuсkу у паперовiй формi),

10.* Коштдктlri данi авторЬ шропозпцiI (проекгу), якi будуrь загаJIьподосту,пнi, у
тому чпслi для авторЬ iпшlrх пропозпцiй, мешкапфв, предст&вIшкiв ЗМI, з метою
обмiну ryмкамп, iнформацiсю, tшожllпвпх узгодясень iт.д. (необхiDне пidкреслuпu):

а) вислов.тпоrо свою згоду Еа використ.lЕЕя

igor-pysarev@ukr.net ди зазЕаченrll( вIще цiлей

Пiдппс особи, що дае згоду на впкористашЕя свосiеIIектропЕоiалресш .

б) не висловJIюю зголr на використаIlЕя моеТ елеrсцюнноТ адресп для зд}ЕачеЕIд( в

цiлей.
Пршсiжа;

моеi елекгронноi

Складовi завдапня
Орiентовпа BapTicTb

(бругго), грн

1. ПоновленЕя огорожi та поIФиття футбольного
мшiданwшсу

540000,00

2. Асфшьтування баскетболъного майданчику 4б0000,00

3. ВiдновленIuI покриття бiгових дорiжок 100000,00

4. flлтlаrryвання та вирiвнюванЕя фуболъlппс
полiв

80000,00

5. Встановлення освiтлеЕня спортивних
маЙданчикiв

150000,00

6. Влшотовлення цроектно-кошторисноi
доIqFментацii

130000,00

7. Реставрацiя волейбольних майданчикiв 10000,00

РАЗоМ: 1470000,00
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Кошгаrстпi лrпi авторЬ пропозщiй (проеtсгiв) (тЬкш дlп ЧерlriгЬськоI шiськоl
радш), вкil}ук)ться Еа зворотпй сюрiшi бланку-зашки, яка € Еедо9цпшою дuI
гром4дськостi.
l 1. Iшшi додЕткЕ (яtол,tо сmосус"rпься)z

а) фотографiяГь жi стосуIошся Фого црекry,
б) мапа з зfr}ЕачеЕЕм йсцем реапiзацiТ проекгу,
в) iвшi, суггевi дIя заяшшка цроекry, лri саме?


