
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): «Цікаве дозвілля - здорове покоління». 
Зміцнення і збереження здоров’я дітей в процесі оздоровлення та відпочинку.

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

проект: Х  малий □  великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону): район П ’ять Кутів, район Мегацентру

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку: м.Чернігів, вул.Любомира Боднарука,8, 
дитячо-підлітковий клуб «Мушкетер»; м.Чернігів, вул.П’ятницька, 49, дитячо- 
підлітковий клуб «Десна»

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів) Зміцнення і збереження здоров’я дітей 
в процесі оздоровлення та відпочинку. Створення сприятливих, сучасних умов для 
фізичного, духовного розвитку дітей, їх належного виховання, збільшення кількості 
дітей охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення.

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, 
який може бути потенційним виконавцем проекту): Клуби «Мушкетер», «Десна» 
входять до складу Комунальний заклад «Позашкільний навчальний заклад «Центр 
роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» Чернігівської міської ради. Метою 
їх діяльності є всебічне сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, 
задоволення їх потреб у додатковій освіті, творчій самореалізації та організації 
змістовного дозвілля, надання їм можливостей щодо розвитку власного потенціалу, 
виховання моральних якостей, що ґрунтуються на національно-культурних, духовних, а 
також історичних цінностях нашої держави. А головне завдання -  бути максимально 
доступними для відвідування вихованцями Реалізація цього проекту дасть змогу 
створити сприятливі умови для покращення рівня фізичного розвитку дітей та 
підлітків, їх рухових здібностей, вмінь і навичок, виховання фізично і духовно
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здорового покоління, що надасть позитивний вплив на всі функції і системи організму. 
Покращення фізичного стану молоді, а отже і рівню їхнього здоров’я, можливе лише за 
умови проведення занять фізичними вправами. Ці послуги, безкоштовно, юнаки та 
дівчата можуть отримати в клубах за місцем проживання. Заняття фізичними вправами 
в наших клубах є потужним засобом профілактики захворювань та пропаганди 
здорового способу життя. На теперішній час клуби за місцем проживання потребують 
покращення стану матеріально-технічної бази та обладнання, оскільки воно устаріло і 
має непривабливий вигляд. Спортивне обладнання, як:столи для настільного тенісу, 
килим для боротьби, ракетки для н/т, степи для фітнесу, футбольні м’ячі і т.д. 
збільшить кількість дітей у клубах, розширить вікові категорії дітей -  приверне більше 
дітей середнього та старшого шкільного віку, та дітей соціально вразливих категорій 
населення, які не мають можливості відвідувати платні гуртки та секції, а заняття в 
наших клубах -  безкоштовні. Це дасть можливість залучити дітей до організованих 
форм відпочинку, які пропонує кваліфікований спеціаліст. Діти зможуть займатися в 
об’єднаннях за інтересами: «Настільний теніс», «Вільна боротьба», «Фітнес -  
гімнастика». В клубах може займатися молодь не тільки одного конкретного 
мікрорайону, а й усього міста. Діти зможуть підготуватися до участі у міських, 
обласних, всеукраїнських змаганнях і турнірах. Прийняти участь та проводити 
фізкультурно-оздоровчі заходи: «Веселі старти», спартакіаду «Здоров’я», «Зимові 
олімпійські ігри». Це дасть змогу ненав’язливо залучати більшу кількість дітей до 
виховних, патріотичних, розвиваючих, розважальних та інших заходів та занять, які 
проводяться у клубах. Реалізація проекту передбачає профілактику виникнення 
негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі, викорінювання шкідливих 
звичок (куріння, алкоголь, наркотики), що згубно позначається на здоров’ї 
підростаючого покоління і на здоров’ї майбутніх дітей, зменшення кількості 
правопорушень.

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)
Послуги, що надаються у клубах проводяться на безоплатній основі і є доступними для 
всіх дітей та молоді м. Чернігова, в тому числі й для соціально вразливих категорій. 
Проект спрямований для залучення більшої кількості дітей середнього шкільного віку ( 
10 -  14 років); дітей старшого шкільного віку (14 -  18 років); молоді до 25 років; 
батьків дітей та сімей з дітьми.

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 проекту є зміцнення здоров’я дітей в процесі оздоровлення та відпочинку, 
покращення рівня фізичного розвитку дітей та підлітків, залучення дітей до занять 
фізичною культурою і спортом, пропаганда здорового способу життя. Для цього
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потрібно створити сприятливі, сучасні та привабливі умов для організації змістовного 
дозвілля за місцем проживання, що відповідають сучасним вимогам дітей та молоді, 
шляхом обладнання клубів столами для настільного тенісу, степами для фітнесу, 
килимом для боротьби і т.д. Це допоможе збільшити кількість дітей у клубах, залучити 
дітей до організованих форм відпочинку, послужить профілактикою виникнення 
негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі, зменшення кількості 
правопорушень. Завдання: 1. Поліпшити матеріально-технічний стан клубів. 2. 
Забезпечити клуби ресурсами, спортивним обладнанням для залучення дітей та 
молоді до занять та заходів спортивно-оздоровчого характеру.

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

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

І.Стіл для настільного тенісу 12 000 грн. *2 24 000 грн.

2.Килим для боротьби (однокольоровий) -  конверт 
Розмір 7м*11м

22 000 грн.

З.Степ-платформа для фітнесу 1 2300грн.*10 12 300 грн.

4. Силует з нерухомими руками (шкіра) вага -  15-20 кг
зріст -  130 см

5 000 грн.

5. Силует з нерухомими руками (шкіра) вага -  40 -  45 кг
зріст -  180 см

10 000 грн.

6.Боксерський мішок(ремінна шкіра) розмір 35 см*2 м 14 000 грн.

7.Ракетки для настільного тенісу 8*1200грн. 9 600 грн.

8. Килим для фітнесу 149*10 1 490 грн.

9.М’ячі футбольні 11*300грн. 3 300 грн.

10.Колесо гімнастичне 436*2 872 грн.

11.Гі мнастичне коло 180*3 540 грн.

12.М’яч для фітнесу з ріжками 172*5 860 грн.

РАЗОМ: 103 962 грн.

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).
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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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Додаток до додатку 1

Список мешканців міста Чернігова, які підтримують цю пропозицію 
(проект), що реалізуватиметься за рахунок коштів громадського 

бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2018_ рік
(окрім авторів проекту)

Назва проекту «Цікаве дозвілля -  здорове покоління». Зміцнення і збереження
здоров’я дітей в процесі оздоровлення та відпочинку.
Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на :
1) обробку моїх персональних даних з метою впровадження громадського (учасницького) бюджетування 

у  місті Чернігові у  201_ році, згідно з Законом України “Про захист персональних даних" від 
01.06.2010 року №2297-УІ; мені відомо, що подання персональних даних є добровільне і що мені 
належить право контролю процесу використання даних, які мене стосуються, право доступу до 
змісту моїх даних та внесення в них змін/коректив;

2) можливі модифікації,об’єднання з іншими проектам, а також зняття даної пропозиції (проекту)її 
авторами._________________________________________________________________________

№
п/п

Ім’я та Прізвище Адреса проживання Серія та 
№ паспорту

Підпис

1 Павленко Олексій 
Миколайович

(індекс), м. Чернігів,
вул.Київська,буд. 5 ,кв.33

НМ426667

2 Гасанов Давид 
Рафаілович

(індекс), м. Чернігів,
вул.Молодчого,буд.66. кв.3

НМ426044

3 Кожарко Борис 
Ігорович

(індекс), м. Чернігів,
вул.Гонча, буд.34

МЮ299613

4 Бушак Григорій 
Миколайович

(індекс), м. Чернігів,
вул.Шевченка, буд.49а, кв.10

НК463338

5 Опанасенко Євген 
Володимирович

(індекс), м. Чернігів,
вул.П’ятницька, буд.47,кв.55

НМ061144

6 Третяк Микола 
Станіславович

(індекс), м. Чернігів,
вул..Савчука, буд.11,кв.118

НК489464

7 Опанасенко Володимир 
Володимирович

(індекс), м. Чернігів,
вул.П’ятницька, буд.47,кв.55

НК556122

8
Писарєв Богдан 
Григорович

(індекс), м. Чернігів,
вул.П’ятницька, буд.49,кв.58

НК607417

9 Федоренко Михайло 
Юрійович

(індекс), м. Чернігів,
вул.Незалежності, буд.60,кв.112

НК220127

10 Ведула Олексій 
Олександрович

(індекс), м. Чернігів,
вул.Комунальна, 18

НМ506164

11 Приходько Павло 
Володимирович

(індекс), м. Чернігів,
вул.Кошева, буд.4,кв.10

НК274142

12 Івасенко Ярослав 
Сергійович

(індекс), м. Чернігів,
вул.Доценко, буд.24,кв.23

НМ126026

13 Пинчук Руслан 
Володимирович

(індекс), м. Чернігів,
пр.Перемоги, буд.63,кв.24

НК949228

14 Лещенко Тарас 
Андрійович

(індекс), м. Чернігів,
вул.Межевая, 15а

НМ 319454

15
Старопольський Артем 
Станіславович

(індекс), м. Чернігів,
вул.Мстиславська, буд.38а,кв.8

НМ222032

[номер сторінки списку]
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Гимнастический массажный Обруч Massage Hoop . ц е н а  1 8 0  г р н .
В наличии
Идеальная фигура - это просто! Красивая талия плюс полноценный массаж Обруч гимнастический 
массажный (разборной) 1. Эффективно убирает жировые отлож Подробнее

Колесико гимнастическое "Iron Body" двойное, цвет 
в ассортименте. 1629EG-IB 4 3 6  грн

Характеристики

Тип

Ролик для пресса 

Возрастная группа 

Взрослые 

Материал

Металл, Полипропилен 

Длина, см 

рукояти - 11 

Диаметр, см 14,5

7
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М'яч для фітнесу МБ 0380 з ріжками,45 см 

Цена ї 72.00 грн.

М'яч для ф ітнесу МБ 0380 з ріжками, 6 кольорів, кор., 45 
см

Увеличить

Коврик для фитнеса 

149 грн

I
Артикул: Фитнес В 
Коврик: керамат для фитнеса 
Размер,см: 180*60 
Толщина,мм: 10 мм
Вес.кг: 0,4

Степ-платформа для фитнеса
1230 грн

Степ-платформа ЪБЬ Р1-4735 (пластик, р-р 90Lx32Wx15H+5+5см, серый- 
черный) CDT024
Степ-платформа ZEL FI-4735 (пластик, р-р 90Lx32Wx15H+5+5см, серый-черный) 001024. Материал: пластик, 
верх - не скользящее покрытие ТРR. Имеется три уровня высоты: 15 см, 20 см, 25 см. Размеры (Д*Ш*В) 
90*32*15+5+5 см. Форма прямоугольная. Занятия степ-аэробикой позволяют улучшить фигуру, повысить 
мышечный тонус и сжечь лишние калории. Степ-аэробик...

•Ф  
*■*
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http://www.4baby.zp.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________5895aface5a3c.jpg
http://napredele.com.ua/fitnes/step-platformy/FI-T024.html
http://napredele.com.ua/fitnes/step-platformy/FI-T024.html


Ракетка Donic Waldner 800
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Скорость: 100

Вращение: 90

Контроль: 60

Ручка: конусная

Толщина накладки: 2.1 мм

Основание: Competition

Накладка: Alpha Slick/Spinmax

Класс: *****

Стиль: Атакующий

Характеристики
роизводитель Donic

Страна производитель Германия

Особенности Наличие колесиков Складная конструкция

Описание
Теннисный стол й о те  і^ о о г  Коіівг 800
Доставка по Харькову БЕСПЛАТНО!!!
Длина : 2750мм
Ш ирина: 1525мм
Высота : 760мм
Вес тренажера : 76кг
Столешница: ДСП
Толщина столешницы: 19 мм
Производитель: й о т е  (Германия)
Гарантия: 2 года
В основании стола расположены ячейки для хранения ракеток и мячей. Стол имеет удобную 
систему складывания, позволяющую быстро и легко подготовить его к игре. Для удобства 
перемещения теннисный стол оснащен 4-мя колесами. Столешница игровой поверхности 
изготовлена из 19-ти мм специального высокоплотного ДСП классического синего цвета. 
Столешница игровой поверхности имеет металлическую 36-ти мм окантовку. В комплект входят: 
нейлоновая сетка и крепеж.
Уровень игры -  любительский.
Одобрен Федерацией R.F.E.T.M.
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https://prom.ua/brands/Donic
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Официальные размеры Федерации ITTF.
Соответствует европейским нормам Е ^14468.
Спортивный интернет магазин Р И пезз^е , поможет определить и купить тот вариант теннисного 
стола для закрытых помещений, который подойдет именно Вам.

Характеристики
Страна производитель Пакистан

Тип мяча Футбольный

Размер 5

Цвет Красный
Показать все

Описание
Мяч футбольный клубный №5 Вагсеіопа РВ-100182 (№5, 5 сл., сшит вручную)
Если вам нужен недорогой, но прочный мяч за небольшие деньги, то обратите свое внимание на 
этот вариант. Он годится для тренировок, любительских соревнований или активных игр. Ведет 
себя одинаково хорошо на поверхности с разным покрытием -  грунт, газон искусственная трава. 
Подойдет и для игры в помещении.

Футбольный мяч имеет повышенные характеристики прочности благодаря ручной сборке.
Внешний материал так же способствует длительному сроку службы. Краска, нанесенная на 
поливинилхлорид, стойка к истиранию, а значит, мяч будет выглядеть привлекательно даже после 
активног
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http://fitness-life.com.ua/
http://fitness-life.com.ua/g6674181-tennisnye-stoly-dlya
http://fitness-life.com.ua/g6674181-tennisnye-stoly-dlya
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