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
Ч ернігові на 2018 рік та список м еш канців міста Ч ернігова, я кі
підтримують цю пропозицію (проект)
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує' уповноважений робочий орган )

Примітка: пункти, зазначені „ *” є обоє ’язковими для заповнення!
1.* Назва проекту (не більше 15 слів):

«Здорова людина - щаслива Україна!».. .Благоустрій та реконструкція
спортивних майданчиків фізкультурно-оздоровчого центру мікрорайону
Масани.
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує тип
проекту):
проект: О малий

X великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону) :
|У|Яі_’Я] : ;і . ............
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3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:

м. Чернігів, вул. Незалежності, 42 - А, ЗНЗ № 35

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

Реконструкція та переобладнання спортивних майданчиків ЗНЗ № 35
для масового заняття фізкультурою та спортом жителів мікрорайону на
шкільному подвір’ї.
...

5. Спис нриекіу (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб єкгп,
який може бути потенційним виконавцем проекту):

Основного метою наш ого сЬізкУльт\фно-озлооовчого пентоу с:
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формування у жителів мікрорайону Масани стійкої мотивації щодо
збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовленості;
гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей;
використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу
життя.
Мета реалізовується комплексом таких навчальних^ оздоровчих і
виховних завдань:
— формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в
житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку;
— розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво
необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій
діяльності;
— розширення функціональних можливостей організму людини через
цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних
здібностей;
—формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як
одного з головних чинників здорового способу життя;
— формування практичних навичок для самостійних занять фізичними
вправами та проведення активного відпочинку.
Благоустрій та реконструкція спортивних майданчиків — важливий
засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнів школи та
жителів мікрорайону.
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)

Зважаючи на те, що фізкультурно-спортивна інфраструктура ЗНЗ № 35 є
єдиним доступним та безкоштовним місцем занять фізичною культурою
та спортом для мешканців мікрорайону, вона потребує належної
реконструкції та модернизації.
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)

Спортивні майданчики ЗНЗ № 35 постійно завантажені, як учнями школи
так і іншими мешканцями мікрорайону. До майданчиків завжди відкритий
доступ навіть у вихідні дні. Спортивні майданчики користуються дуже
великим попитом серед мешканців мікрорайону Масани, який постійно
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з
розбудовується, а спеціалізованого місця для безкоштовного оздоровлення
більше немає...........................................................................................................
8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
.
_
Орієнтовна вартість
Складові завдання
(брутто), грн

1. Поновлення огорожі та покриття футбольного
] майданчику

540000,00

1

2. Асфальтування баскетбольного майданчику

460000,00

1

3. Відновлення покриття бігових доріжок

100000,00

4. Планування та вирівнювання футбольних
полів

80000,00

5. Встановлення освітлення спортивних
майданчиків

150000,00

6. Обладнання тренажерних майданчиків

130000,00

1/. Реставрація

волсй

Оо л ь н и х

маиданчиків

РАЗОМ:

1 АААА ПГі
і

1470000,00

І

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

мосї

електронної

адреси

igor-pysarev@ukr.net для зазначених вище цілей
Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси (.уЬ. ......
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.
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11. Інші додатки і'якщо стосується)\
а) фотографіяЛ', які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем осалізапії проекту.
в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?
-•
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