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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)

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )

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

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
« Б І Г  -  В И Б І Р  П Е Р Е М О Ж Ц І В »
(проект облаштування першої лісової бігової траси у Чернігові)

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) :
Лісовий масив в районі «Масани»

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
місто Чернігів, вулиця Красносільського та прилеглий лісовий масив

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Чернігів прославлений обсягами зелених насаджень і потопає у оточуючій його лісистій 
місцевості. Наявний природний скарб не використовується сповна для забезпечення 
комфортності проживання містян, які прагнуть активного способу життя, - в місті немає 
жодної спеціальної бігової (пішохідної/велосипедної) доріжки, що проходила б лісом. 
Проект передбачає облаштування першої лісової бігової траси у Чернігові.

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, який 
може бути потенційним виконавцем проекту):
Проект передбачає облаштування бігової траси, що буде безпечною при використанні 
городянами та корисною для їх здоров’я. Зазначений інфраструктурний об’єкт сприятиме 
поширенню здорового способу життя чернігівців та зміцнення їх здоров’я шляхом 
зайняття найдоступнішими видами фізичної культури -  бігом та ходьбою.
Безпечність забезпечуватиметься спеціальним лісовим маршрутом бігової траси, що 
уникатиме перетинів з автодорогами та самопрокладеними лісовими доріжками (буде 
забезпечено відведення фізкультурного маршруту від інших).
Корисність передбачає не шкідливість використання даного об’єкту для здоров’я людини 
під час зайнять фізкультурою, оскільки біговий маршрут віддалений від екологічно
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небезпечних об’єктів, включно з автодорогами.
Облаштування бігової траси передбачає:
- облаштування траси бігової доріжки без покриття ділянкою соснового та змішаного лісу 
шириною 2 метри і довжиною 5000 м;
- часткова підсипка траси піском (та/або гравієм) на ділянках різких ухилів місцевості;
- облаштування інформаційних щитів із зображенням схеми траси, та показчиків 
маршруту із відображенням відстаней;
- облаштування інфраструктури у місцях для відпочинку фізкультурників.
Облаштована траса може бути використана як оздоровча пішохідної або велосипедна 
доріжка, а також для проведення змагань із кросу або велокросу.

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)
Облаштування бігової траси не передбачає можливості жодних штучних обмежень її 
використання ні за будь-якою ознакою особи фізкультурника (існує достатня транспортна 
доступність місця облаштування траси у межах міста, а безоплатність її використання 
унеможливлює недоступність за майновою ознакою), ні за періодам або тривалістю її 
використання або іншою ознакою. Єдина обмеженість використання інфраструктурного 
об’єкту може бути викликана лише природніми явищами -  значними опадами у зимовий 
період або іншими не сприятливими природними умовами для зайнять фізичною 
культурою.

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)
Масани -  район, що найбільш динамічно розбудовується у Чернігові. На сьогоднішній 
день в районі компактно мешкає більше 15000 жителів з найнижчим середнім віком у 
місті, а з кожним новим мешканцем Масанів потреба у фізкультурній інфраструктурі 
збільшується. З одного боку, масанянам не вистачає не тільки шкіл та дитячих садків, але 
й інфраструктури для здорового способу життя та цивілізованої організації дозвілля, з 
іншого - Масани наближені до великого лісового масиву, який містяни власноруч 
намагаються облаштувати для відпочинку та занять фізкультурою. Місцева влада та 
активні чернігівці не можуть стояти осторонь інфраструктурної проблематики і повинні 
надати підтримку фізкультурно-біговому руху міста. Реалізація пілотного проекту 
облаштування першої лісової бігової траси у місті дасть можливість:
- надати можливість містянам реалізувати право на зайняття фізкультурою безпечно для 
життя та з користю для здоров’я (біг по автодорогам створює перешкоди для 
автомобілістів та небезпечний для бігунів, а існуюча загазованість міських доріг не сприяє 
зміцненню здоров’я бігунів);
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автомобілістів та небезпечний для бігунів, а існуюча загазованість міських доріг не 
сприяє зміцненню здоров’я бігунів);
- створити умови для поширення у місті бігового руху -  як одного з найдоступніших 
видів фізичної культури та найпростішого інструменту зміцнення здоров’я;
- надати можливість самореалізації у спорті дітей та молоді із малозабезпечених родин;
- зміцнити фізкультурно-спортивну інфраструктуру міста (яка в Масанах практично 
відсутня), та, на прикладі реалізації цього проекту, в подальшому розширювати мережу 
лісо-паркових бігових/велосипедних/пішохідних трас.

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

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

1. Облаштування бігової траси 600000,00

2. Підсипка окремих ділянок траси піском/гравієм 270000,00

3. Облаштування інформаційних щитів та показчиків 40000,00

4. Облаштування місць відпочинку на трасі 300000,00

5. Заходи по інформуванню населення 50000,00

РАЗОМ: 1 260 000,00

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 ■ ■ теіпук (гта/іачіа 
для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси дхиГзазначених вище 
цілей.
Примітка: даю згоду.
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):

схема із зазначенням орієнтовного місця реалізації проекту та маршрутом бігової траси,
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СХЕМА
орієнтовного маршруту бігової траси

Додаток до Бланку-заявки пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 
Чернігові на 201 _ рік та список мешканців міста Чернігова, які підтримують цю пропозицію (проект)
« Б І Г  -  В И Б І Р  П Е Р Е М О Ж Ц І В »  (проект облаштування першої лісової бігової траси у Чернігові)


