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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 20__ рік та список мешканців міста Заводське, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  
 

Ідентифікаційний номер проекту 
(вписує уповноважений робочий орган ) 

 
             3 

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

 
1.* Назва проекту (не більше 15 слів):  
Сучасна спортивна зала- створення комфортних умов для занять фізичною культурою та 
спортом для учнів та  молодших жителів містечка. 
 
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує сутність 
витрат): 

проект:   +  малий      
    великий          

 
Проект буде реалізовано на території міста Заводське (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):  
Мала спортивна зала Заводської загальноосвітньої школи N2 
 

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

м.Заводське 
вул.Ватутина,46 
Заводська ЗОШ І-ІІІ ступенів N2 
 
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)  
Використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя як 
важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку молоді через різноманітні 
форми занять. За НУШ-майбутнє, головне в ній застосування здоров’язберігаючих 
технологій, які можуть бути лише при створенні нового освітнього простору.  
 
5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який 
може бути потенційним виконавцем проекту): 
Спортивна зала є невід’ємною структурною складовою школи та безпосереднім 
учасником навчально- виховного процесу. Оновлення матеріально-технічної бази 
передбачає також й активне застосування інформаційно-комунікативних технологій. 
Тому, оснащення обладнанням спортивної зали дозволить затишно та успішно розгорнути 
спортивну підготовку учнів.   
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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)  
Спортивна зала-це приміщення, яке доступне для учнів 1-5 класів , та жителів міста 
молодшого віку. Оновлення спортивного обладнання, дасть можливість якісно зайнятися  
спортом, проводити виховні та родинні заходи, заняття гуртків, із залученням  до зайнять 
дітей з обмеженими фізичними можливостями, формувати позитивний імідж спортивного 
зала. 
 
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)   
Реалізація даного проєкту дозволить зробити черговий успішний крок на шляху 
комплексної реалізації суспільно значимих напрямків НУШ ,а саме покращити стан 
здоров’я дітей, зміцнити засади здорового способу життя, дасть змогу покращити  стан 
фізичного та психологічного учнів, позитивно вплине на організацію дозвілля сімей, а 
також згуртує навколо спільної справи учнів, батьків та педагогів.  
 
8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.Модульний комплекс Спорт-1     2-шт. 11080.00 

2.Ігровий модуль Сходинки            2-шт. 4036.00 

3.М ‵який спортивни  і 7308.00 

4.Гральний набір Коник-стрибунець 4200.00 

5.Дуги для пролазіння 1999.00 

6.М ‵яч для фітбола                           -шт.                  3600.00 

7.Палиці гімнастичні                       20-шт. 900.00 

8.Колонка музична LG X-Boom 8800.00 

9.Прапор Олімпійський 220.00 

10.Канат для перетягування 5177.00 
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