Додаток 1 до Положення про
громадський бюджет (бюджет
участі) у місті Заводському
Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за
рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті
Заводському на 2020 рік та список мешканців міста Заводське, які
підтримують цю пропозицію (проект)
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )

2

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

Доступний спорт для всіх на свіжому повітрі

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує сутність
витрат):
проект:
малий
X великий
Проект буде реалізовано на території міста Заводське (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону): масив «Цукрокомбінату»
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку: вул.Матросова, 15а (міський стадіон)
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Даним проектом пропонується вирішення проблеми забезпечення громадян міста
якісними та безкоштовними послугами для занять фізкультурою і спортом на свіжому
повітрі, які сприятимуть розвитку рухової активності дітей, молоді та всього
населення міста.
Обладнання спортивного майданчика з вуличними тренажерами на міському
стадіоні по вул. Матросова, 15а поряд з існуючими спортивними спорудами створить
умови для комплексного вирішення існуючої проблеми.
5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт,
який може бути потенційним виконавцем проекту):
На даний час у місті Заводське, як ніколи раніше , враховуючи посилення загрозливих
тенденцій зниження рівня здоров’я населення, фізична культура та спорт є найбільш
економічним та ефективним засобом профілактики захворювань громадян, збереження
тривалості активного життя, підвищення працездатності.
Але відповідних умов для реалізації прав громадян на заняття фізичною культурою і
спортом, розвиток їх фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей;
задоволення їх потреб в оздоровчо-рекреаційних послугах за місцем проживання,

навчання, роботи та в місцях масового відпочинку; зміцнення здоров’я широких верств
населення та організацію реабілітаційно-відновлюваних заходів для інвалідів – не
вистачає.
Тому даним проектом пропонується облаштування спортивного майданчика з
вуличними тренажерами на міському стадіоні по вулиці Матросова, 15а.
На сьогоднішній день на стадіоні обладнано баскетбольний майданчик; в зимовий
період функціонує льодовий майданчик; футбольне міні-поле зі штучним покриттям;
відновлено будівлю спорткомплексу. Облаштування майданчика з вуличними
тренажерами створить умови для комплексного підходу вирішення проблеми у сфері
розвитку фізичної культури і спорту в місті Заводське. Завдяки майданчику з
вуличними тренажерами громадяни міста – від шкільного до поважного віку зможуть
на свіжому повітрі безкоштовно, безперешкодно, в зручний для себе час, у всі пори
року, реалізувати потребу в оздоровчо-рекреаційних послугах.
Розміщення тренажерів на міському стадіоні зручне для всіх верств населення міста,
особливо молоді – поряд розташована ЗОШ №1, ПТУ №32, механіко-технологічний
коледж.
На сьогодні існує потреба у проведенні якісних змін у сфері фізичної культури та
спорту на основі сучасних підходів, об’єднання зусиль зацікавлених організацій та
широких верств населення.
Після монтажу та відкриття спортивного майданчика він перейде у власність
територіальної громади міста. Опікуватиметься ним місцева громадська організація
«СПОРТ» , офіс якої знаходиться поряд, в приміщенні спорткомплексу. Комплексний
підхід до вирішення проблеми створення належних умов для розвитку та популяризації
спорту серед усіх верств населення міста Заводського; дасть якісний результат –
гармонійний розвиток людини.
6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста
Заводське 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)
Доступ до тренажерів буде вільний та безкоштовний. Всі мешканці міста Заводського
та сусідніх сіл, гостей міста, які люблять активно проводити свій вільний час можуть
займатися на тренажерах. Особливо цей проект направлений на школярів та
студентську молодь.
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 створення належних умов для змістовного дозвілля за місцем
проживання та в місці масового відпочинку, залучення широких верств населення
до масового спорту, популяризації здорового способу життя та максимальної
реалізації здібностей дітей шкільного віку і студентської молоді; а також зміцнення
здоров’я, розвитку фізичних, морально – вольових здібностей людини з метою
гармонійного формування її особистості.
Даним Проектом пропонується вирішення проблеми у сфері розвитку фізичної
культури і спорту в місті Заводське:

- створення умов та сприяння кожному громадянину міста у використанні оздоровчого,
виховного та емоційного потенціалу рухової активності для успішної реалізації себе
в сім’ї навчанні, трудовій діяльності й на дозвіллі;
- розвиток доступної для кожного громадянина фізкультурно-спортивної бази в
м.Заводське;
- встановлення спортивного майданчика з вуличними тренажерами спортивної
та оздоровчої спрямованості розміром 12,5*11 м на міському стадіоні по
вул.Матросова, 15а.
Цільовими групами Проекту є всі мешканці міста Заводського (8100 чол.) та сусідніх
сіл Токарі (1500 чол.) та Піски (2230 чол.), гостей міста, які люблять активно
проводити свій вільний час. Особливо цей проект направлений на школярів (в місті дві
школи - 723 дитини) та студентську молодь (механіко-технологічний коледж -309
студентів, ПТУ №32 - 32 учні).
Непередбачувана ситуація, яка може виникнути під час реалізації проекту – це
здорожчання спортивного обладнання в порівнянні з цінами 2019 року.
8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
Орієнтовна вартість
(брутто), грн

Складові завдання

Жим від грудей, SM101-102

15 800 ,00

Жим ногами, SM103

8 700,00

Маятник – Твістер, SM104-114

12 200,00

Тренажер для м’язів черевного пресу, SМ109

10 600,00

Повітряний ходок, SМ115

9 400,00

Орбітрек, SМ116

13 800,00

Турнік, SМ117

8 100,00

Прес з упором на руки, SМ125

8 000,00

Тренажер для м’язів біцепсу, SМ129

12 400,00

Розгинач стегна-Степпер, SМ126-136

14 600,00

Доставка

12 680,00

Монтаж

22 720,00
РАЗОМ:

149 000,00

