
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 2019 рік та список мешканців міста Заводського, 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):  

 

Облаштування стадіону мікрорайону «Рудка» спортивно-ігровими елементами  

 

 

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує сутність 

витрат): 

видатки:   
  

  поточні      X  капітальні          

 

Проект буде реалізовано на території міста Заводське (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

  

Мікрорайон «Рудка»  

 

 

 

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

вул..Академіка Пономаренка, стадіон  

 

 

 

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)  

Мікрорайон «Рудка» має прекрасне місце для активного відпочинку дітей на 

свіжому повітрі – стадіон. Але окрім старих футбольних воріт для діток немає ніякого 

обладнання для активного проведення їхнього дозвілля. Стадіон потребує 

облаштування спортивно-ігровими елементами для залучення дітей проводити вільний 

час на сучасному дитячому майданчику. 

 

 

 



5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Основною метою реалізації даного проекту є облаштування стадіону 

мікрорайону «Рудка» спортивно-ігровими елементами для дітей, де вони зможуть 

активно проводити своє дозвілля. Батьки нашого мікрорайону змушені водити своїх 

діток на майданчики до центру міста. Старші дітки проводять вільний час біля дворів, 

на дорогах, в той час, коли великий стадіон стоїть пусткою і служить місцем для 

випасання кіз та гусей. Однак для цього є поблизу  луги (біля річки), а стадіон - це 

місце, призначене для ігор, тренувань та змагань. Встановлення спортивно-ігрових 

елементів дасть можливість дітям гратися, розвиватися, спілкуватися з друзями, що 

позитивно впливатиме на фізичний розвиток дітей та їх емоційну сферу.  

 У дітей нашого мікрорайону з’явиться безпечне та якісне місце для проведення 

вільного часу, де їм буде цікаво та корисно проводити дозвілля зі своїми друзям.  

 На стадіоні вже почалося облаштування дитячого майданчика. Встановлено 

пісочницю, гойдалку-балансир, нову карусель та лавочку. Автори проекту пропонують 

за кошти громадського бюджету придбати спортивно-ігрове обладнання: 

 

1.Гойдалку подвійну 

2.Ігровий комплекс «Гномік» 

3.Турнік  

4. Гойдалку-пружину «Джип – 2» 

5.Лавочку зі спинкою 

 Зі встановленням цього обладнання на стадіоні з’являться сучасний, якісний та 

гарний дитячий майданчик, на якому зможуть відпочивати та гратися діти. 

 

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)  

Дитячий ігровий майданчик буде доступний для всіх охочих погратися на 

якісних гірках та гойдалках у будь-який час. Встановлення спортивно-ігрових 

елементів дозволить дітям всього мікрорайону проводити змістовно своє дозвілля. 

 

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)   

Очікуємо, що діти матимуть можливість змістовно проводити вільний час на 

свіжому повітрі на спеціально-відведеному якісному місці для ігор. Діти, які 

проживають на прилеглій території та мами з маленькими дітками зможуть цікаво та 

змістовно проводити час в гарних умовах на сучасному дитячому майданчику. Якісне, 

сучасне, яскраве спортивно-ігрове обладнання заохочуватиме дітей до активного 

відпочинку та до організації  ігор. 
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