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БЛАНК-ЗАЯВКА 
пропозиції (проєкту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів 

громадського бюджету (бюджету участі) у м. Львові на 2021 рік та список 
осіб, які підтримують цю пропозицію 

 
 

Ідентифікаційний номер проєкту 
(вписує уповноважений робочий орган) 

 

Вид проєкту 
(вписує уповноважений робочий орган) 

 

 
1.* Назва проекту (назва повинна коротко розкривати суть проєкту та 

містити не більше 15 слів): Реконструкція дитячо-спортивного майданчику на 
вул.Богданівській (біля церкви) 
 

2.* Вид проєкту: великий (від 600 000 до 3 000 000 грн.) або малий (від 50 
000 до 600 000 грн.)_____малий (від 50 000 до 600 000)_____________________ 

 
3.* Категорія проєкту “Освітні та медичні проєкти“ чи “Інші 

проєкти“:____Інші проєкти___________________________________________ 
 
4.* На території якого району м. Львова планується реалізація 

проєкту____Личаківського району____________________________________ 
 
5.* Точна адреса та назва об’єкта, щодо якого планується реалізувати 

проєкт(за відсутності адреси чітко зазначити місце реалізації в описі проєкту, у 
візуалізації до проєкту або інших додаткових матеріалах):___вул.Богданівська 
(біля церкви). Точне місце наводиться у додаткових матеріалах згідно 
картографічних  даних Google Maps 

 
6. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проєкту (основна 

мета реалізації проєкту; проблема, якої воно стосується; пропоновані 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)  

Кривчиці – це мікрорайон, який доволі близько розташований до центру 
міста. Але в розвитку соціальної інфраструктури є одним з найвідсталіших. Для 
дітей, які проживають у цьому районі, відсутня можливість веселого і корисного 
проведення вільного часу, що для гармонійного розвитку дитячого покоління є 
надзвичайно важливим. Наявний дитячий майданчик не забезпечує задоволення 
потреб усіх вікових груп дітей, хоча місце його розташування та розміри дають 
змогу створити тут захоплююче місце для розваг і проведення вільного часу з 
користю для здоров'я. Пропонуємо провести реконструкцію майданчика шляхом 
встановлення на цій території додаткових дитячих комплексів, каруселей та 
спортивних тренажерів. Розраховуємо на розміщення комплексів на існуючому 
трав’яному покритті майданчика. Окрім цього, важливим буде й розташування на 
цій ділянці спортивних елементів для дітей старшого віку та дорослих, які будуть 
зонально відокремлені від місця відпочинку дітей молодшого віку. Активне заняття 
спортом на свіжому повітрі допомагає гармонійному розвитку дітей, а щирі 
посмішки і позитивні емоції дозволять дітям відпочивати у вільний від навчання 
час. 
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7.* Орієнтовна вартість проєкту(всі складові проєкту та їх орієнтовна 

вартість) 
 

№ 
з/п 

Перелік видатків Орієнтовна вартість, грн. 

1. Закупіля дитячих відпочинково-спортивних 
елементів  398 600 

2. Послуги з облаштування нових елементів на 
майданчику 120 000 

3. Непередбачувані витрати (10-20% від суми 
кошторису) 77 790 

Разом: 596390 
 

8.* Перелік з підписами щонайменше 15 осіб (для малих проєктів) або 
50 осіб (для великих проєктів), які підтримують цю пропозицію (проєкт) 
(окрім його авторів), наведений у додатку до цього бланку-заявки. Кожна 
додаткова сторінка переліку повинна мати таку ж форму, за винятком 
позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у 
паперовій формі). 

 
9.* Контактні дані автора пропозиції (проєкту), які будуть 

загальнодоступні, у тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, 
представників засобів масової інформації, з метою обміну думками, 
інформацією, можливих узгоджень тощо(автор надає згоду на опрацювання, 
оприлюднення і використання цих контактних даних):  

Куц Мар’яна 0679149303 maryana.pog@gmail.com 
 
10.Інші додатки (мапа із зазначеним місцем реалізації проєкту, 

фотографії, аудіо/відео файли, які стосуються цього проєкту тощо). 
Додаю схематичну візуалізацію цього проєкту та карту з відображенням 
місця розташування даної ділянки. Окрім цього, додаю  скрін Рішення  
№ 1057 від 11.12.2009р. «Про передачу дитячих спортивних майданчиків з 
балансу ЛКП “Спортресурс“ на баланс львівських комунальних 
підприємств, що обслуговують житловий фонд, та організацій – 
користувачів земельних ділянок, на території яких розташовані майданчики 
  
 

Примітка 1: пункти, позначені * є обов’язковими для заповнення. 
Примітка 2: Контактні дані автора пропозиції (проєкту) (тільки для Львівської 

міської ради) вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною 
для громадськості. 

Примітка 3: пункт 11 з примітками ** та *** необхідно роздруковувати на 
окремому аркуші. 
 

 
 
 
 
 
 


