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Додаток 1 до Положення про 
громадський бюджет (бюджет 
участі) у місті Чернігові

Б лан к-заявка п роп ози ц ії (проекту), реалізац ія  я к о ї в ідбуватим еться за  
рахунок  кош тів гром адського бю дж ету (бю дж ету участі) у  м істі 
Ч ернігові на 2018 рік та список  м еш канців  м іста Ч ернігова, які 

підтрим ую ть цю  п ропозицію  (проект)

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган ) 8

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

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
Учні школи 25
Хочуть кращими ще стать!
їм майданчик цей потрібен
Для навчання і для ігор!

встановлення дитячого спортивно-ігрового майданчика на території загальноосвітньої
школи І ступеня №25___________

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

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):
Деснянський район_________________________________________________________

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Загальноосвітня школа І ступеня №25 по вул. Доценка, 29 міста Чернігів.
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)

Проект має на меті створення спортивно-ігрового майданчика на території школи 
№25, що поліпшить фізичний та психоемоційний стан не тільки дітей школи та 
мікрорайону, а й сприятиме покращенню взаємовідносин між дітьми.

Відпочинок учнів на спортивно-ігровому майданчику забезпечить рухову 
активність дітей, зміцнення здоров’я, навички колективних ігор, у яких розвивається 
особистість, зменшить перебування дитини за комп’ютером.

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, який 
може бути потенційним виконавцем проекту):

ЗОШ №25 - одна з двох початкових шкіл міста Чернігів, де навчаються 565 учнів. 
Основи способу життя і погляди на навколишній світ формуються з ранніх років. 

Заняття спортом у дитинстві сприяють тому, що і в дорослому житті людина буде 
активною і цілеспрямованою, уважною і дисциплінованою.
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Спортивно-ігровий майданчик на території школи будуть відвідувати 565 учнів 
школи, з них - 120 учнів, перебуваючи у групах подовженого дня та понад 500 дітей віком 
від 2 до 14 років, які є жителями мікрорайону школи.

Встановлення майданчика поліпшить фізичний та психоемоційний стан не тільки 
дітей школи та мікрорайону, а й сприятиме покращенню взаємовідносин між дітьми, між 
батьками, які будуть приводити своїх дітей на спортивно-ігровий майданчик.

План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)

1. Підготовка території для встановлення спортивно-ігрового обладнання .
2. Закупівля та доставка обладнання й будівельних матеріалів.
3. Монтаж спортивно-ігрового майданчика.

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)
Спортивно-ігровим майданчиком можуть користуватися учні та мешканці мікрорайону у 
будь-який час світового дня: (ДНЗ ) № 4,60,72,74; гімназія №31, ШФМП №12.

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)
Проблема:

У зв’язку з відсутністю дитячих майданчиків на території школи учні мають 
обмежений вибір активного відпочинку під час навчальних занять та перебування у групі 
продовженого дня, що призводить до низької рухової активності школярів молодшого 
віку та неможливості забезпечення їх фізіологічної потреби у русі.
Мета проекту :

Створити розвивально-ігрове середовище на території ЗОШ №25, де діти будуть з 
радістю проводити час, пізнавати світ, спілкуватися між собою, розвивати фізичні якості 
на свіжому повітрі.
Основні групи мешканців:

Результатами проекту зможуть користуватися діти дошкільного віку та молодшого 
шкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи. Поруч знаходяться дошкільно- 
навчальні заклади (ДНЗ ) № 4,60,72,74; гімназія №31, ШФМП №12.

Ключові показники оцінки результату проекту

• Оздоровчі: створення необхідних умов для зміцнення та загартування дитячого 
організму.

• Соціальні: зниження захворюваності дітей, що як наслідок веде до системної 
професійної зайнятості батьків.
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• Педагогічні: забезпечення гармонійних умов перебування дітей в ЗОШ І ст№25. 
Для розвитку громади підвищення іміджу ЗОШ та рейтингу органів місцевого
самоврядування щодо покращення умов виховання дітей в шкільному закладі.

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

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

1. Ігровий комплекс з горкою 1*45000=45000

2. Карусель мала 2*5200=10400

3. Карусель з сидінням 1*12300=12300

4. Гімнастичний комплекс 1*21000=21000

5. Лавка паркова 4*2600=10400

6.Урна 1*990=990

7. Вуличний тренажер пресу 2*5000=10000

8. Вуличний тренажер «жим ногами» 1*7300=7300

9. Вуличний тренажер «твістер» 1*7400=7400

10.Вуличний тренажер «повітряний ходок» 1*6300=6300

11. Гойдалка-балансир великий 1*4500=4500

12. Лава зі столом 2*3500=7000

11. Елементи огорожі 20*1200=24000

12. Доставка спортивно-ігрових елементів 3000

13. Монтаж спортивно-ігрового майданчика 5000

РАЗОМ: 174590

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):

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? ‘

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
вище цілей shola25@gmail.com

для зазначених
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