
 

1 

 

1 

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 ) 
55 

 

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

 

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

ВСК "Північний Корпус" та КРАВ-МАГА — основи тактичної підготовки, екстренної 

медицини та самозахисту для цивільного населення. 

 

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 район міста.  

 

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

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

 

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

Соціальний проект спрямований на навчання і набуття цивільним населенням 

фундаментальних знань та практичних навичок з основ тактичної підготовки, 

екстренної медицини та опановування ключових засад самозахисту на основі 

унікальної військової системи самооборони — КРАВ-МАГА, що акцентується на 

швидкій нейтралізації загрози в умовах реального життя. 

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

 

Програма військово-спортивного клубу "Північний Корпус" та КРАВ-МАГА: 

 

Практичні заняття: 

- тактична підготовка,  поводження з вогнепальною та холодною зброєю;  

- домедична допомога та екстренна медицина; 

- практичні дії в разі виявлення вибухонебезпечних предметів; 

- картографія та орієнтування на місцевості; 

- навички виживання у екстремальних умовах; 

- рукопашний бій проти одного і кількох супротивників; 
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- самозахист і поводження при атаках з ножем, палицею або погроз вогнепальною зброєю; 

- бій та самооборона лежачи; 

- практичне застосування підручних засобів самооборони та зброї для самозахисту. 

 

Теоретичні основи: 

- аспекти особистої безпеки та поведінка у екстремальних ситуаціях; 

- психологія конфліктів і шляхи їх вирішення; 

- правові норми самооборони, використання зброї; 

- класифікація зброї, тактико-технічні характеристики; 

- візуалізовані лекціі з розпізнавання ворожої текхніки, екіпірування та спорядження; 

- алгоритмом надання домедичної допомоги в бойових умовах — «MARCH»; 

- організація і методика проведення тактичних виходів та бойових маршкидків; 

-  дії цивільного населення в разі військової агресії та вторгнення окупаційних військ; 

- уроки мужності від учасників бойових дій. 

 

Програма передбачає регулярні фізкультурно-спортивні та тактичні заняття тричі 

на тиждень, з поетапним проходженням вивчення викладеного матеріалу та 

поперемінним закріпленям на теоретичних заняттях. Наприкінці кожного кварталу, для 

перевірки та зрізу знань, відбуватиметься проходження стрестесту та сценарного 

тренінгу, як одних із основних екзаменаційних елементів. При завершенні проекту – 

основний екзамен з залученням та участю професійних інструкторів всеукраїнського 

рівня, святкове вручення сертифікатів про проходження курсу ВСК "Північний 

Корпус" та 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)  

 

Реалізація та діяльність проекту витримує принцип повної загальнодоступності, 

передбачає участь будь-яких повнолітніх мешканців міста.  

 

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)   

 

Наслідком збройної агресії РФ проти України стала нелегітимна воєнна окупація і 

подальша незаконна анексія території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя - невід'ємної складової державної території України, воєнна окупація 

значної частини державної території України у Донецькій та Луганській областях. 

Таким чином Держава та її населення вже багато років перебуває у стресовому стані, 

йдуть незворотні нормальні процеси мілітаризації та майже щоденне подолання нових 
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викликів, в т. ч. медійних, політичних, економічних та спричинених зовнішним 

впливом країни агресора. Це впливає на моральний та психологічний стан населення. 

Предсталений проект пропонує унікальні знання, здобуті у очевидців та реальних 

свідків і учасників екстренних подій, що допоможуть торкнутися основ та більш 

близько познаймотися зі стресовими ситуаціями, які можуть виникнути у людини у 

будь-який момент і від яких жоден не може бути застрахований, а також опанувати 

себе, свої думки та емоції у разі їх настанні, адже тільки достатньо навчене, 

підготовлене та вмотивоване населення Держави, що з поглибленої теорії закріпленої 

на практиці буде знати і розуміти основні моменти реагування та послідовність своїх 

дій у екстренних ситуаціях, може бути її надійним тилом та опорою. 
 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Оренда приміщення (об’єкт комунальної власності 

Чернігівської міської ради) 
3000,00 * 12 = 36000,00 

2. Надання послуг з проведення заходів та тренувань 6000,00 * 2 * 12 = 144000,00 

3. Закупівля проектора та екрана 25000,00 

4. Спорядження, спорт. інвентар та екіпірування для 

практичних занять (турнікети, бинти, набори для 

виживання, резинові макети ножів та пістолетів, палки, 

маківари і т.д.) 

25000,00 

5. Друк і розповсюдження афіш, POS-матеріалів, 

вітальних грамот та сертифікатів; канцелярія 
10000,00 

РАЗОМ: 240000,00 

 

 

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 моєї електронної адреси   

igorpinchyk@gmail.com для зазначених вище цілей. 

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


