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 2022 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):
……………………………………………………………………………………..……………
Спортивна молодь – успішне майбутнє!
……………………………………………………………………...……………………………
……………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………..…………
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує тип
проекту):
проект: Х малий
великий
Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону): ………центральний стадіон Чернігова (Олімпійський навчально –
спортивний центр «Чернігів») ……………………………………………..……………
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
м. Чернігів, вул. Шевченка, 61 (зали важкої атлетики та боксу)
…………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………..………………
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
………Соціальний проект, направлений на зміцнення здоров’я та занять спортом для
дітей та молоді, а також для незахищених верств населення Чернігова шляхом занять
важкою атлетикою і боксом…….

2

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт,
який може бути потенційним виконавцем проекту):
Проект „Спортивна молодь – успішне майбутнє!”, направлений на зміцнення здоров’я
та можливість безкоштовно займатися в секціях важкої атлетики і боксу дітям та
молоді з соціально незахищених верств нашого міста. Для цього буде потрібне
придбання спортивного інвентарю для занять спортом, що дозволить створити
комфортні умови для тренувань дітей та молоді, збільшити кількість людей, які
займаються фізичною культурою та спортом у Чернігові і зробить доступним заняття
на сучасних тренажерах для незахищених верств населення нашого міста.
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)
Діти та молодь, які займаються у даній спортивній організації будуть мати постійний
доступ до користування спортивним інвентарем безкоштовно у рамках розкладу занять
під керівництвом тренера. 3 рази на тиждень діти та молодь з незахищених соціальних
верств Чернігова матимуть можливість займатися фізкультурою та спортом під
керівництвом кваліфікованих тренерів – викладачів.
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 реалізації проекту: Популяризація та пропаганда спорту та здорового способу
життя серед дітей, молоді та дорослих. Зміцнення здоров’я населення нашого міста.
Створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і спортом дітей та
молоді, у тому числі з соціально - незахищених верств Чернігова. Реалізація проекту
позитивно вплине на подальше життя мешканців нашого міста, зміцнить їхнє здоров’я
та зробить дозвілля цікавим і корисним. Спортивне обладнання, яке буде придбане для
реалізації даного проекту залишиться на балансі громади м. Чернігова назавжди.
8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
Складові завдання

Орієнтовна вартість
(брутто), грн..

1. Верхня тяга InterAtletikGym ST101

23898 грн.

2. Верхня тяга InterAtletika E5-03-M обертається, 122см

2001 грн.
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3. Нижня тяга InterAtletikGym ST102

26196 грн.

4. Ручка для тяги знизу InterAtletika E5-10-M
багатофункціональна, обертається

1450 грн.

5. Жим ногами (кут 45°) InterAtletikGym ST202

31098 грн.

6. Тренажер для м'язів грудей / задніх дельт InterAtletikGym
ST124

34596 грн.

7. Лава регульована InterAtletikGym ST302

7500 грн.

8. Гіперекстензія InterAtletika KF319

14076 грн.

9. Мішок боксерський шкіряний циліндричний 150 см
шкіряний на 8 ланцюгах з обертовим диском

16384 грн.

10. Мішок боксерський «Силует» № 1 шкіряний 110 см

10923 грн.

11. Мішок боксерський «Силует» № 2 145 см

11916 грн.

12. Мішок боксерський «Силует» № 3 180 см

12413 грн.

13. Мішок боксерський циліндричний шкіряний 180 см

14068 грн.

14. Тренажер груша поворотна

4918 грн.

15. Груша боксерська шкіряна

3475 грн

16. «Спід – бег» платформа на дугах з пневмогрушею

4303 грн.

17. Манекен боксерський

14999 грн.

18. Мішок боксерський аперкотний шкіряний 130 см

11916 грн.

19. Мішок боксерський шкіряний циліндричний 180 см

18727 грн.

20. Рукавички боксерські шкіряні Green Hill АІВА
(10 унцій) 3000 грн. 10 пар

30000 грн.
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21. Шолом боксерський шкіряний з бампером (розмір М)
2500 грн. 2 шт.

5000 грн.

РАЗОМ:

299857 грн.

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
bondarenko_valer@ukr.net для зазначених вище цілей

моєї

електронної

адреси

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?
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