
Додаток 1 до Програми  

 

Бланк-заява 

Проєкту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів міської 

цільової Програми «Громадський бюджет міста Бориспіль на 2019-2023 

роки» в 2020 році 

 

Заповнюється відповідальною особою Робочої групи 
 

Дата надходження  

Включено до реєстру поданих проєктів за №   

ПІП та підпис особи що реєструє:                       

____________________________ 
 

Заповнюється автором проєктної пропозиції 

(*зірочкою позначені обов’язкові до заповнення поля) 
 

1. Назва проєкту*  

«Спорт - головна складова здорового життя (облаштування 

мультифункціонального поля зі штучним покриттям)» 

2. Короткий опис проєкту*  

Однією з проблем, на вирішення якої спрямовано проект, є відсутність 

сучасного мультифункціонального поля у мікрорайоні «Промінь».  Дане поле 

допоможе активізувати дозвілля мешканців мікрорайону та міста, 

популяризує ведення здорового способу життя.  Мешканці і діти зможуть 

проводити змагання команд мікрорайонів міста, також  турніри, 

організовувати  дозвілля для зацікавлених осіб. 

3. Категорія  проєкту *(необхідне підкреслити і поставити знак «+»): 

 

☐Безпека та громадський порядок 

☐Дорожнє господарство 

☐Енергозбереження 

☐Комунальне господарство 

☐Культура та туризм 

☐Освіта 

☐Охорона здоров'я 

☐Соціальний захист 

+ Спорт 

☐Телекомунікації, зв’язок та       

інформаційні технології  

    

        



☐Навколишнє середовище ☐Інше 

 

4. Район, адреса реалізації проєкту* (адреса, назва житлового 

масиву/мікрорайону, установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки 

якщо відомо, тощо):  

Київська обл., м. Бориспіль, мікрорайон «Промінь», між вул. Завокзальна, 25 

і Петропавлівська, 10. 

5. Бюджет проєкту *(орієнтовна загальна вартість проєкту) (всі складові 

проєкту та їх орієнтовна вартість) 

528259,30 грн. 

6. Опис проєкту *:  

- основна мета проєкту;  

-проблема,  на вирішення  якої він спрямований;  

-пропоноване рішення щодо розв’язання проблеми і його обґрунтування;  

-для кого цей проєкт (основні групи мешканців, які зможуть користуватись 

результатами реалізації завдання); 

- план заходів з реалізації проєкту (роботи, послуги); 

- ключові показники оцінки результатів реалізації проєкту - економічні 

(наприклад, збільшення надходжень до бюджету, економія ресурсів тощо), 

соціальні (наприклад, рівень охоплення дітей фізкультурою та спортом 

тощо), екологічні (наприклад, зменшення забруднення навколишнього 

середовища тощо), інші показники, які можна використати для оцінки 

досягнення результатів практичної реалізації проекту. 

 

Сьогодні не вся молодь має змогу відвідувати спортивні школи чи секції, 

щоб реалізувати себе у спорті чи провести дозвілля з користю. У мікрорайоні 

«Промінь» в останні роки гостро відчувається нестача якісних спортивних 

майданчиків для мешканців мікрорайону. Старі стадіони не дають 

можливості займатися спортом повноцінно, на заваді стають погодні умови 

та не завжди якісне покриття. Сучасне мультифункціональне поле зі 

штучним покриттям задовольнить потреби якісного заняття спортом, 

створить умови для ведення здорового способу життя мешканців 

мікрорайону, забезпечить ефективну взаємодію громади. 



Сучасний мультифункціональний майданчик дасть змогу мешканцям 

мікрорайону займатися спортом на свіжому повітрі незалежно від погодних 

умов. Крім того, це допоможе реалізувати плани щодо проведення 

товариських зустрічей, змагань команд мікрорайону та міста, розвивати 

дворовий футбол, валейбол та інші види спорту, організовувати дозвілля для 

зацікавлених осіб. Усі ці заходи сприятимуть активізації спортивного 

дозвілля громади, можуть задовольнити прагнення сучасної молоді вести 

здоровий спосіб життя. 

7. Строк виконання проєкту*, міс.  

2 місяці. 

 

8. Додаткова інформація (фотографії, які стосуються цього проєкту, 

мапа з зазначеним місцем реалізації проєкту, проєктно-кошторисна 

документація та  інші матеріали, суттєві для поданого проєкту (креслення, 

схеми тощо)) 

 
14.06.2020                          ________                Михайленко Марина Миколаївна 

       Дата                           Підпис автора                     ПІБ автора 

 

 

 



Додаток 1 

до бланку-заяви проєкту  

 

БЛАНК-ЗАЯВКА  

Автора проєкту 
 

Автор проєкту* 
 

Прізвище* Михайленко 

Ім’я* Марина 

По батькові* Миколаївна 

Дата народження (ДД/ММ/РРРР)* 24.11.1986 

 

Серія і номер паспорту (або посвідки на проживання)* СМ 639952 

 

Телефон* 

+38097  881-39-39 

 

Адреса реєстрації* м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 25, кв.13 

 

Адреса проживання/навчання/служби* м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 

25, кв.13 

 

Електронна пошта* Mmihay@ukr.net 

 

Вік* 

☐16–18  ☐19–30  ☐31–40  ☐41–50  ☐51–60  ☐60+ 

 

Рід занять* 

☐Студент  ☐Працюю  ☐Безробітний  ☐Пенсіонер  ☐Підприємець 

 

Як ви дізналися про проект?* 

 ☐ Друковані засоби інформації 

 ☐ Зовнішня реклама 

 ☐ Веб-сайт Бориспільської міської ради 

 ☐ Інші інтернет сайти 

 ☐ Соціальні мережі – FB  та  інше 

 ☐ Друзі, знайомі 

*всі поля обов'язкові для заповнення 



Додаток 2 

до бланку-заяви проєкту  

 

Додатки до заявки 
1. Копія паспорту або посвідки на проживання (для тих, хто подає 

проект у пункті супроводу, за умови відсутності у автора електронного 

цифрового підпису, Bank-ID) 

Згода на обробку персональних даних: 
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 

01.06.2010 № 2297 – VI  я,  

Михайленко Марина Миколаївна 

(прізвище, ім’я та по батькові повністю) 

даю згоду на обробку моїх персональних даних, вказаних у Бланку-

заявці Автора проєкту виключно для реалізації міської цільової програми 

«Громадський бюджет м.Борисполя на 2019-2023 роки»  

 

14.06.2020 Михайленко Марина Миколаївна 

     Дата                                                     Підпис 

 

Я погоджуюсь, що: 

 заповнений бланк-заявка (за виключенням персональних даних) буде 

опубліковано на платформі «Громадський проєкт Бориспіль»; 

 цей проєкт може вільно використовуватися Бориспільською міською 

радою та її виконавчими органами, у тому числі поза межами реалізації 

громадського бюджету у м. Борисполі; 

 можливі модифікації, об’єднання проєкту з іншими завданнями, а також 

його реалізація в поточному режимі; 

 можливе уточнення проекту, якщо його реалізація суперечитиме Законам 

України чи сума для реалізації в 2020 році перевищить максимальний обсяг 

коштів, визначених на його реалізацію. 

 

 

14.06.2020 Михайленко Марина Миколаївна 

    Дата                       Підпис автора                       ПІБ автора 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



 



 


