
БЛАНК-ЗАЯВА
проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського 

бюджету (бюджету участі) у Чернігівській ОТГ на 2020 рік

Дата надходження до робочої групи
(заповнюється головою/ секретарем робочої групи)

Включено до реєстру поданих проектів за №
(заповнюється головою/ секретарем робочої групи)

ПІП та підпис особи, що реєструє

Новополтавський
Територія, на якій реалізується проект 
(зазначити відповідний старостинських 
округ чи адміністративний центр громади)

старостинський округ

1 .Назва проекту (назва повинна коротко розкривати суть проекту та містити 
не більше 20 слів)
«М айданчик для активного сімейного відпочинку»

2.Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий 
номер земельної ділянки, якщо) відомо і т.п.
с. Новополтавка, вул. Центральна, територія біля Новополтавського 
сільського будинку культури.

3. Пріоритетні напрямки проекту:
вуличне освітлення - □ організація дозвілля - □
облаштування зон відпочинку, спортивних зон - 
естетичне облаштування населених пунктів - □ 
інші суспільно-корисні соціальні проекти - □

4. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту (проблема, якої він 
стосується, мета проекту, запропоновані рішення, яка очікується користь, для яких 
груп мешканців, організацій та установ- не більше 50 слів)

Проблема- відсутність організованого просторору для активного відпочинку 
сімей з дітьми, молоді та соціалізації людей похилого віку.
Мета- створення комфортних умов для активного відпочинку сімей з дітьми, 

молоді та соціалізації людей похилого віку.
Рішення- організація та пропаганда активного відпочинку шляхом

облаштування майданчика зі спортивними комплексами, дитячими гойдалками, 
каруселями та лавкам. Реалізація проекту дозволить жителям села долучитися до



активного відпочинку, здорового способу життя та сприятиме комунікації всіх груп 
населення.

5. Орієнтовна вартість проекту всього, в т.ч. складових проекту(за наявності) в 
тому числі виготовлення проектної документації на проект (за необхідності). 
Розрахунок вартості проекту має враховувати резерв коштів в сумі, що становить 
10% від вартості проекту для покриття ризиків, пов’язаних зі зростанням цін, тощо, 
та кошти на виготовлення проектної документації щонайменш у розмірі 10 % від 
вартості будівельних робіт( у разі, якщо проект передбачає проведення будівельних 
робіт).

Складова проекту Кіл-ть, шт Ціна, грн Загальна сумма,грн
Лавка садова зі 
спинкою

5 шт 1350,00 6750,00

Г ойдалка-балансир 1 шт 2600,00 2600,00
Дитячий спортивно- 
ігровий комплекс

1 шт 4500,00 4500,00

Уличний спортивний 
комплекс

1 шт 5000,00 5000,00

Дитяча карусель 
чотирьохмістна

1 шт 11000,00 11000,00

Тенісний стіл
1 шт 4500,00 4500,00

Послуги з встановлення 
тренажерів та каруселі

7 шт 350,00 2450,00

10% ризику на 
збільшення вартості 
обладнання

4160,00 4160,00

Разом:
40960,00

6. Список з підписами щонайменше 10 осіб, які підтримують цей проект 
(окрім його авторів), згідно додатку Ідо цього бланка-заявки. Кожна додаткова 
сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної 
сторінки (необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).

7. Інша інформація (додаток 2 до бланку -  заяви, мапа із зазначеним місцем 
реалізації проекту, фотографії, аудіо/відео файли, які стосуються цього проекту 
тощо).

8. Автор



УТОЧНЕННЯ
БЛАНКУ ЗАЯВИ ПРОЕКТУ, РЕАЛІ ЇАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА 

РАХУНОК КОШТІВ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ  
О Б’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В 2020 РОЦІ

1. Коротка назва проекту « М а й д а н ч и к  д л я  а к т и в н о г о  с і м е й н о г о  в і д п о ч и н к у »

2. Включено до реєстру поданих проектів за №  2

З.Опис уточнень що бажає надати автор (наприклад уточнення вартості,  місця реалізації, 
об'єкту)

3.1. По опису та обгрунтуванню необхідності реалізації проект) :

Проблема — відсутність організованого простору для активного відпочинку сімей з дітьми, 
молоді та соціалізації  людей похилою віку.
Мета - створення комфор тних \ мов для активного відпочинку сімей з дітьми, молоді та 
соціалізації  людей похилої о віку.
Рішення - ортанізація та нронаї анда активної о відпочинку шляхом облаштування 
майданчика.

3.2. По бюджету проекту:

Складова проекту 
Лавка садова 
спинкою

зі

1 оидалка-оалапсир

Дитячпй спортивно- 
ігровий комплекс

У JІ и ч н и й спортивний
комплекс

Д и т я ч а  карусел ь  
ч оти рьохм іс т н а

Тенісний стіл

Послуги з встановлення 

Разом:

Кіл-ть. шт 
2 шт

1 111Т
1 шт

І шт

II! ]

шт

ямок

Ціна, гри
1755.00 "

3432.00

5940.00

6600.00 

, 12350.01

! 5940.00 

35(600..

Загальна сумма,грн 
3510,00

343. 

59404)0

6600.00 

1 2350.60

' 5940.00

! З 850.001

416224)0

Автор надає згоду на придбання товарів за цінами, діючими на момент реалізації  проекту 
без згоди автора, та на виключення однієї позиції (за умови погодження з автором) у разі 
інфляційних процесів що призвели до збільшення вар тосі і проекту в цілому.

(інша додаткова інформація, т о  може бузи додана іа не < ооов'яіковою надасться > додатках про т о  
зазначаться в \ гочненні)

Дата ctv O f M/y Ціліше Автора I Ш> Автора Сс£)ь-С-Ь ^



лавка

https://hozstrovmarket.com.ua/p255818301-lavochka-skameika-sadovava.html? 
ес№=СЮКССНууосРпВ8РРАВ15М)с195АкНУСуу maWb05ovXk8GwShavWwheXJ7La48GQhNNwTltQp2m 
m -UOaAupm EALw уусВ

теннисный стол

http://sport-vertical.com.ua/catalog/tennisnvi-stol 

карусель четырехместная

http://sport-vertical.com.ua/products/karusel-metalicheskava-detskava-4-h-mestnava-vula 

качель балансир

http://sport-vertical.com.ua/products/kachel-balansir- 

уличный спорткомплекс

http://sport-vertical.com.ua/products/ulichnvi-sportivnvi-komplleks-ukraina--besplatnava-dostavka-ot-
zavoda

детский спортивно-игровой комплекс масяня

http://sport-vertical.com.ua/products/detskii-sportivno-igrovoi-kompleks-masvanka

https://hozstrovmarket.com.ua/p255818301-lavochka-skameika-sadovava.html
http://sport-vertical.com.ua/catalog/tennisnvi-stol
http://sport-vertical.com.ua/products/karusel-metalicheskava-detskava-4-h-mestnava-vula
http://sport-vertical.com.ua/products/kachel-balansir-
http://sport-vertical.com.ua/products/ulichnvi-sportivnvi-komplleks-ukraina--besplatnava-dostavka-ot-
http://sport-vertical.com.ua/products/detskii-sportivno-igrovoi-kompleks-masvanka





