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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 2019 рік та список мешканців міста Заводського, 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):  

Облаштування баскетбольного майданчика на території міського 

спортивного комплексу  

 

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):  

Масив цукрокомбінату  

 

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

 вул. Шкільна, район міського спортивного комплексу.  

 

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

 

       Існуючий баскетбольний майданчик потребує  відновлення та осучаснення. 

Облаштування сучасного майданчика включатиме встановлення нового всепогодного 

синтетичного покриття, нових баскетбольних щитів і кілець із сітками. Це підніме 

рівень зацікавленості до занять спортом школярів, студентів нашого міста, 

відволікатиме молодь від надмірного використання комп’ютерів,  телефонів. Дасть 

можливість організовувати змагання із баскетболу, стрітболу, бомбаскету.   
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5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Облаштування баскетбольного майданчика на вулиці Шкільній створить необхідні 

умови та можливості корисного проведення дозвілля для школярів, студентів, дорослих 

жителів не тільки даного мікрорайону, але й міста в цілому. Виникає потреба у 

встановленні майданчика саме із гумовим  покриттям, оскільки існуючий майданчик 

покритий асфальтом, на якому небезпечно грати в баскетбол. Окрім покращення 

естетичного вигляду, обладнаної новим майданчиком території, усі бажаючі матимуть 

можливість активно займатися баскетболом, стрітболом, бомбаскетом, бадмінтоном. 

Учасники проекту гарантують співфінансування  доставки та монтажу 

спортивного обладнання. 

 

 

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)  

       Осучаснений баскетбольний  майданчик  буде безкоштовний та доступний на 

протязі            24 – х годин для всіх охочих мешканців міста зайнятися спортом  на 

якісному всесезонному покритті.  В даному мікрорайоні подібних майданчиків немає, 

тому встановлення майданчика дозволить дітям навколишніх вулиць та учням  школи 

проводити змістовно дозвілля на свіжому повітрі. 

 

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)   

Майданчиком можуть користуватися люди будь-якого віку і статті не тільки даного 

мікрорайону, а й всього міста.  Школярі зможуть на такому майданчику бігати, грати в 

рухливі ігри, набувати вмінь із спортивних ігор ( баскетболу, бадмінтону, тощо) та активно 

проводити свій відпочинок. 

Молодь матиме можливість для тренувань та проведення  турнірів з баскетболу. 

Люди старшого віку - активно проводити відпочинок, демонструвати приклад ведення 

здорового способу життя для молоді. 

Для міста - можливість проведення змагань із вуличного баскетболу та стрітболу.  
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 

вартість)  

 Обладнання майданчика з поліуретановим покриттям 

Alsatan_1S, товщина покриття - 10 мм. без підготовки основи. 

 
 

 
Alsatan_1S, товщина 

покриття - 10 мм.  
 

 

Одношарова пом'якшена 

система складається із 

резинового грануляту,   

кольорового каучука 

фракці 0,5-1,5 

мм(ЕПДМ) та 

поліуретанового 

зв'язуючого. 

багатофункціональні 

майданчики (міні-футбол, 

баскетбол, волейбол, теніс, 

бадмінтон), тенісні корти, 

дитячі майданчики 

 

 

 

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ  СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ДЛЯ ГРИ 

У  БАСКЕТБОЛ З ПОЛІУРЕТАНОВИМ ПОКРИТТЯМ Alsatan_1S, товщина 

покриття - 10 мм., розміром  30х17 (510 м²) ,без підготовки основи. 

 

9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до 

територіальної громади міста Заводське, 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).  

 

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):   

№ Найменування матеріалів 
Од. 

виміру 

Ціна за 

одиницю, 

грн . 

Кількість 

всього 

Загальна 

ціна, грн. 

1 
Стенд баскетбольний з регулюванням висоти , 

щит - фанера вологостійка- УТ 410  
к-т 15 200,00 2,00 30 400,00 

2 Сітка баскетбольна  к-т 350,00 1,00 350,00 

3 Доставка обладнання       3 500,00 

4 Монтаж обладнання       8 000,00 

5 Всього за обладнання з монтажем:       42 250,00 

6 
Покриття Alsatan  Conipur SP (13 mm), з 

монтажем, розміткою та доставкою 
м² 911,56  510,00 335 699,98 

7 Всього за майданчик:       377 949, 98 
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