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 ’я зковими для заповнення!
1.* Назва проекту (не більше 15 слів): «Багатофункціональний спортивний майданчик»
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „ х ”, який вказує тип
проекту):
проект:
х великий
Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону):
м. Чернігів, Деснянський район
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Спортивний майданчик (подвір'я) вул. П ’ятницька, 49 та по вул. Любецька,16
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Фізична культура та спорт, як важливі фактори здорового способу життя,
профілактики захворюваності, сприянню досягнення фізичної та духовної досконалості
людини, потребує створення сучасних спортивних споруд. Укладка штучного
покриття, встановлення обладнання на спортивному майданчику (на подвір'ї
багатоповерхового будинку) з метою покращення умов для організації занять
фізичною культурою та спортом дітей та підлітків.
5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на с у б ’єкт,
який може бути потенційним виконавцем проекту):
На даний момент спортивний майданчик по вул. П ’ятницька, 49 (450 м , розмір
30х15м), вул. Любецька, 16 (30х18) обладнанані дерев’яними бортами та металевою
сіткою по периметру. Роботи передбачають заміну покриття майданчику (цегляна
крошка на сьогодні) на штучне покриття (штучна трава), встановлення спортивного
обладнання (Стенд баскетбольний з регулюванням висоти, стійки волейбольно тенісні,
ворота футбольні) . Технічна характеристика покриття - напів професійне.
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, мож ливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і
які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)
Спортивні секції клубу «Десна», який входить до складу «Центру роботи з дітьми та
молоддю за місцем проживання Чернігівської ради будуть проводити заняття на
спортивному майданчику кожного вівторка, середи, четверга, п’ятниці 16:00-18:00,
неділя 10:00- 12:00. В інший час спортивний майданчик буде використовуватися
мешканцями мікрорайону.
Вихованці клубів «Щит княжого міста», «Клуб ім. Ю. О.Гагаріна» та «Інтелект» будуть
проводити заняття на спортивному майданчику по вул. Любецька, 16.
Організація відвідування спортивного майданчика через графік допоможе ефективно
її використовувати, долучити дітей із сусідніх дворів та мікрорайону в цілому.
Також будуть організовані відкриті масові спортивні змагання з ігрових видів спорту,
проведення розважальний заходів.
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)
Метою реалізації проекту є надання місцевому населенню в центрі міста
оновленого багафункціонального спортивного майданчику для занять фізичною
культурою та спорту.
- Спортивний майданчик за адресою вул. П ’ятницька, 49 та по вул. Любецька,16 на
сьогоднішній день має поганий стан покриття, яке не відповідає вимогам безпеки
експлуатації під час фізкультурно - спортивних занять.
- Покращення умов спортивного майданчика та спеціальне її оснащення долучить дітей
та підлітків для регулярних занять фізичною культурою та спортом.
- Буде змога на одному спортивному майданчику, опановувати декілька видів спорту
«Баскетбол, міні - футбол, волейбол, великий теніс».
8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість) вул. П ’ятницька, 49
Складові завдання
1. Спортивне покриття Conipur SP (13мм) з доставкою
та монтажем
2.Стійки волейбольно - тенісні
3. Сітка волейбольна
4. Сітка тенісна
5. Стенд баскетбольний
6. Сітка баскетбольна
7.Ворота футбольні

Орієнтовна вартість
(брутто), грн

8. Сітка футбольна
9. Доставка та монтаж обладнання
10.Підготовка основи під поліуретанове покриття - Бетон
11. Модульна огорожа «Пром-Спорт», розміром 15х30
метрів висотою 3 м по боковим сторонам та 4 м по
торцевим сторонам, діаметр прута 5 та 6 мм з стовпами,
хвірткою 2030х1000мм. та системою кріплення з
монтажем та доставкою
РАЗОМ:

700000,00

вул. Любецька, 16
Орієнтовна вартість
(брутто), грн

Складові завдання
1. Спортивне покриття Сопіриг БР (13мм) з доставкою
та монтажем
2.Стійки волейбольно - тенісні
3. Сітка волейбольна
4. Сітка тенісна
5. Стенд баскетбольний
6. Сітка баскетбольна
7.Ворота футбольні
8. Сітка футбольна
9. Доставка та монтаж обладнання
10. Підготовка основи під поліуретанове покриття Бетон
11. Модульна огорожа «Пром-Спорт», розміром 15х30
метрів висотою 3 м по боковим сторонам та 4 м по
торцевим сторонам, діаметр прута 5 та 6 мм з стовпами,
хвірткою 2030х1000мм. та системою кріплення з
монтажем та доставкою
РАЗОМ:

750000,00

Загальна сума проекту

1 450 000

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
(інеобхідно 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) Я Верич Дмитро Анатолійович висловлюю свою згоду на використання моєї
електронної адреси senter_dozvillya@ukr.net 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?

Зовнішній вигляд теперішнього майданчика по вул.П’ятницька,49

Зовнішній вигляд майбутнього майданчика

