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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 2017 рік та список мешканців міста Заводського, які
підтримують цю пропозицію (проект)
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )

ГБ-4

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

Спортивний майданчик з стаціонарними тренажерами і тенісними столами
«Доступний спорт – запорука здоров’я»
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 спиртокомбінату…………………………………………………..……………

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
вул. Озерна (біля тенісного корту поблизу альтанки)
……………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………..………………

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Ідея проекту: створення необхідної спортивної бази мікрорайону. Даний проект є
актуальним. Основна проблема проекту - необхідність створення сучасного
багатофункціонального спортмайданчика, який відповідає вимогам безпеки, належне його
використання для потреб дитячо-юнацького спорту, пропаганди здорового способу життя.
Проект дасть можливість займатися спортом на свіжому повітрі, зокрема, грати в
настільний теніс в будь-який час. Це вирішить питання доступності спортінвентаря для
всіх верст населення, які прагнуть поліпшити свій фізичний стан.
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5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який
може бути потенційним виконавцем проекту):
Спорт - це не тільки набір фізичних вправ, але й прекрасна можливість створення
сімейних традицій, залучення всіх поколінь в здоровий спосіб життя! Це зміцнення
місцевих громад!
Чимало мешканців мікрорайону з радістю готові займатися фізкультурою та спортом для
покращення власного здоров'я. Недостатньо також ігрових майданчиків для дітей. Тому
вкрай актуальним є створення доступного місця для занять фізкультурою усіх вікових
категорій за рахунок створення майданчику з відкритими вуличними тренажерами.
Для вирішення проблеми пропонується облаштувати майданчик з тренажерами, які
вказані в переліку, та двома тенісними столами. Поблизу мешкає чимало людей, які
хочуть займатися фізичною культурою та спортом, але для цього немає достатньої бази.
Облаштування майданчику з вуличними тренажерами на території нашого району - це
чудова можливість для громадян покращити своє здоров'я та мати місце для дозвілля.
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)
Користуватися тренажерами і грати в теніс можуть усі вікові групи мешканців, що
проживають поблизу. Тренажери будуть доступні усім, оскільки знаходитимуться під
відкритим небом. Ключовим результатом буде залучення мешканців мікрорайону до
зайняття спортом, наслідком чого стане покращення якості життя та здоров'я.
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)
Мета: створити сучасне, розвивальне, травмобезпечне середовище для оптимізації
рухової активності дітей та продовження віку старшому поколінню.
Даний проект передбачає створення спортивного майданчику, установки
спец.обладнання, призначеного для занять спортом, та зони комфортного відпочинку
різних вікових груп - безкоштовно. Дитина, яка зростає на впорядкованому майданчику
єстетичного вигляду, з дитинства буде звикати до приємної естетики, і коли стане
дорослою, буде прагнути облаштувати середовище свого існування. Будівництво сучасних
спортивних майданчиків - спосіб підвищення естетичної привабливості та розвитку
спорту, та міста в цілому.
Спортмайданчики спонукають до заняття фізкультурою та спортом людей будь-якого віку
- від наймолодших до літніх мешканців мікрорайону. Завдяки реалізації проекту
матимемо здорове підростаюче покоління, популяризацію здорового способу життя,
відмову від шкідливих звичок, створення дозвілля для дітей та дорослих.
Контроль за функціонуванням майданчиків покладається на місцеві органи виконавчої
влади.
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