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Додаток 1 до Положення про
громадський бюджет (бюджет
участі) у місті Чернігові
Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за
рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті
Чернігові на 2021 рік та список мешканців міста Чернігова, які
підтримують цю пропозицію (проект)
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )
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Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення!
1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
Розвинемо бокс в Чернігові разом, заради успіхів молодих спортсменів.
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує тип
проекту):
проект:
малий
Х великий
Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону):
1) район «Ремзавод»;
2) район «Стара Подусівка»;
3) район «Бобровиця»;
4) район «Масани».
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
1) Адреса: 14029, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, вулиця
Волковича, будинок 5.
Назва установи: Клуб «Зодіак» КПНЗ «Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем
проживання.
2) Адреса: 14039, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, вулиця
Дніпровська 35А.
Назва установи: Клуб «Ровеснік» КПНЗ «Центр по роботі з дітьми та молоддю за
місцем проживання.
3) Адреса: 14039, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, вулиця
Кільцева, будинок 20.
Назва установи: Спортзал «Державного професійно-технічного закладу «Чернігівське
вище професійне училище».
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4) Адреса: 14030, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, вулиця
Нефтяників, будинок 1.
Назва установи: Клуб «Юніор» КПНЗ «Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем
проживання».
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Проект передбачає придбання чотирьох нових тренувальних рингів, на помості, для
дітей та молоді Чернігова які займаються боксом. Це дасть змогу боксерам значно
поліпшити свої результати, завдяки якіснішому та повноцінному тренувальному
процесу; набагато швидше отримати навички змагального процесу та орієнтування в
ринзі, відточити свою майстерність та професійність, отримати дорогоцінний досвід.
5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт,
який може бути потенційним виконавцем проекту):
Для забезпечення публічності та прозорості процесу придбання нових тренувальних
рингів буде оголошено та проведено конкурс на його придбання. Нове тренувальне
обладнання буде поставлено на баланс комунального закладу Чернігівської міської
ради.
З метою інформування громади про результати проекту буде проведена пресконференція. Витрати на її організацію візьме на себе «Чернігівська обласна
організація федерації боксу України» (далі – ЧООФБУ).
6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста
Чернігова 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)
Нові тренувальні ринги будуть використовуватись одразу після їх встановлення для
задоволення потреб молодих спортсменів Чернігова під час їх тренувань та змагань на
безоплатній для них основі. Ринги будуть розміщені у різних районах міста (райони
«Ремзавод», «Стара Подусівка», «Бобровиця», «Масани») що забезпечить максимальне
залучення дітей та молоді яка зацікавлена у тренуваннях. Доступ громадян до об’єктів є
вільним у робочі години закладів, де вони будуть розміщуватись.
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)
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Бокс є доволі доступним видом спорту, так як не обмежує можливостей тих хто ним
займається. Цей вид спорту є ефективним засобом різностороннього фізичного
розвитку та фізичної підготовленості.
Створення позитивного емоційного фону, нестандартні умови виконання фізичних
вправ під час проведення занять з елементами боксу сприяє формуванню стійкого
інтересу, в результаті підвищується мотивація до занять.
Позитивний вплив занять боксом на розвиток рухових та психічних функцій,
виховання моральних та вольових якостей дозволяє розглядати бокс не тільки як вид
спорту, але ще і як потужний засіб фізичного виховання та вдосконалення особистості
молоді.
У Чернігові професійно та на безкоштовній основі організовує заняття з боксу для дітей
та молоді лише ЧООФБУ. У своєму розпорядженні вона має орендовані майданчики,
обладнані під спортивні зали, у різних районах міста та команду професійних тренерів.
На сьогоднішній день загальна кількість дітей та молоді яка займається у цих чотирьох
залах спортивного клубу складає 284 осіб, з яких мають 1 розряд 77 чоловік; кандидати
у майстри спорту (КМС) - 36 осіб; майстри спорту (МС) - 9 осіб. Всі вони є прямими
бенефіціарами проекту. В подальшому, після реалізації проекту, як результат,
планується залучити до занять нову молодь.
Ситуація з тренувальним обладнанням є гострою, адже професійного тренувального
обладнання є обмаль, а частина з нього є власністю самих тренерів.
Закупівля чотирьох тренувальних рингів, на помості, дасть змогу боксерам міста
Чернігів значно поліпшити свої результати, завдяки якіснішому та повноцінному
тренувальному процесу. З таким сучасним і якісним тренувальним обладнанням боксер
зможе набагато швидше отримати навички змагального процесу та орієнтування в
ринзі, відточити свою майстерність та професійність, отримати дорогоцінний досвід.
Також з’явиться можливість проводити на базі цих боксерських залів регулярні
спаринги та навіть змагання для боксерів початківців. А це теж позитивно вплине на
підготовку боксерів. І взагалі, це придбання допоможе залучити більше дітей та молоді
до заняття спортом, а саме боксом. Сучасний спортивний зал буде заохочувати батьків
приводити своїх дітей до спортивної зали, тим самим це відволіче більше дітей від
вулиці, знизить ризик отримання шкідливих звичок, дисциплінує, розвине дитину
фізично та зміцнить психологічно.
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
Орієнтовна вартість
(брутто), грн

Складові завдання
1. Оголошення та проведення конкурсу на придбання
рингів.

0,00

2. Придбання тренувальних рингів, на помості, та
прийняття їх на баланс.

418548,00

3. Проведення пресконференції, присвяченої завершенню
проекту.

0,00

РАЗОМ:

418548,00

9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до
територіальної громади міста Чернігова, 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):
a) висловлюю
свою згоду на використання
artyuh090177@gmail.com для зазначених вище цілей

моєї

електронної

адреси

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….…………..
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Чернігівської міської
ради), вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для
громадськості.
11. Інші додатки (якщо стосується):
a) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) Додаток 2 до проектної заявки «Розвинемо бокс в Чернігові разом, заради успіхів
молодих спортсменів»: характеристики рингів, що пропонуються придбати в рамках
проекту
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