
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 ) 
77 

 

Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення! 

 

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):  
 

КРАВ МАГА - воєнна система самооборони, як спосіб спортивної реабілітації. 

 

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує тип 

проекту): 

проект:   X  малий     
  

  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону): 
 

Центральний район міста. 

 

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

Вул. Музейна, 4Б; / вул. Мстиславська, 25. 

 

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

КРАВ-МАГА – воєнна система самооборони для цивільного життя. Спортивно-

реабілітаційна програма допомагає учасникам бойових дій та ветеранам війни не лише 

підняти свій бойовий дух, але й відновити свою фізичну та психологічну форму. 

Проєкт передбачає заняття кілька разів на тиждень за методикою, яка базується на 

діагностично-корекційних вправах КРАВ-МАГА. 

 

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 

який може бути потенційним виконавцем проекту): 
 

 

Програма КРАВ-МАГА: 

Практичні заняття: 

- рукопашний бій проти одного і кількох супротивників; 

- самозахист при атаках з ножем, палицею, погрози пістолетом; 

- бій лежачи; 

- застосування підручних засобів, засобів самооборони, зброї для захисту. 

Теоретичні основи: 

- аспекти особистої безпеки; 

- психологія конфліктів і шляхи їх вирішення; 

- правові норми самооборони; 

- класифікація зброї для самооборони, правові аспекти. 
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Програма передбачає регулярні фізкультурно-спортивні заняття тричі на 

тиждень, з поетапним проходженням та вивченням викладеного матеріалу. Наприкінці 

кожного кварталу, для перевірки та зрізу знань, відбуватиметься проходження стрес-

тесту та сценарного тренінгу, як одних із основних екзаменаційних елементів. При 

завершенні проєкту – основний екзамен з залученням та участю професійних 

інструкторів державного рівня, святкове вручення сертифікатів про проходження курсу 

воєнної системи самооборони КРАВ-МАГА. 

 

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)  
 

У разі реалізації проекту передбачається фізкультурно-спортивна реабілітація та 

ресоціалізація ветеранів та військовослужбовців – учасників антитерористичної 

операції / операції об`єднаних сил та членів їх сімей. З результатами діяльності зможе 

ознайомитися кожний громадянин та, при бажанні, долучитися до спортивного 

процесу. 

 

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)   
 

Реалізація цього проєкту сприятиме розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації 

учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, у заходах із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, і дасть можливість 

підвищити рівень соціального захисту учасників бойових дій, осіб з інвалідністю з їх 

числа, створить умови для занять фізичною культурою і спортом. 

 

8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Оренда приміщення 3000,00 * 12 = 36000,00 

2. Надання послуг інструкторами 5000,00 * 2 * 12 = 120000,00 

3. Друк і розповсюдження афіш, POS-матеріалів, 

поздоровчих грамот та сертифікатів 
10000,00 

РАЗОМ: 166000,00 
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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 вою згоду на використання моєї електронної адреси  

……………………………………...…    для зазначених вище цілей  

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….………….. 

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 

цілей. 

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)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

в)  інші, суттєві для заявника проекту, які саме?   


