Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за
рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті
Чернігові на 2019 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):
…………………………………ОЛІМПІЙСЬКІ НАДІЇ У ТХЕКВОНДО .………………
……………………………………………………………………...……………………………
……………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………..…………
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує тип
проекту):
проект:
малий
X великий
Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону):
Деснянський район
……………………………………………………………………………………..……………
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
м. Чернігів, вул. Доценка, 9, орендоване приміщення спортивного залу загальнонавчального закладу № 29………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………..………………
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Створення умов для розвитку олімпійського виду спорту тхеквондо (World Taekwondo)
серед дітей та молоді в місті Чернігові. Сприяння підвищенню ролі фізичної культури
та спорту у всебічному та гармонійному розвитку особистості, зміцненню здоров’я
громадян, формуванню здорового способу життя, реалізації можливостей та ініціатив
громадян у сфері спорту.
…………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт,
який може бути потенційним виконавцем проекту):
Придбання спеціального спортивного обладнання та інвентарю, що сприятиме
практичному втіленню в життя програм розвитку олімпійського виду спорту тхеквондо
(World Taekwondo). Залучення різних верств населення, а саме дітей та молоді міста
Чернігова, до фізкультурно-спортивних занять з олімпійського тхеквондо.
Створення належних передумов для вдосконалення систем навчання та
підготовки висококваліфікованих спортсменів з тхеквондо та їх подальшому
успішному виступі на змаганнях національного та міжнародного рівнів, потрапляння
до складу олімпійських збірних та здобуття олімпійських нагород.
Використання обладнання для проведення спортивних заходів, таких як:
спортивні семінари, чемпіонати України, міжнародні змагання. Це сприятиме розвитку
співпраці, обміну досвідом між територіальними громадами міст України та
іноземними спортивними організаціями.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
.
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)
Загальнодоступність проекту полягає у можливості на безоплатній основі
користуватися спеціальним спортивним обладнанням та інвентарем всією спільнотою
спортсменів міста Чернігова, що мають відношення до олімпійського виду спорту
тхеквондо (World Taekwondo).
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
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)
Сучасні тенденції олімпійського руху вимагають, як то кажучи, крокувати в
«ногу з часом», застосовуючи у навчанні передові технології та методики.
Якісний процес підготовки полягає не тільки у дієвих методиках навчання, але і
у створенні сучасного спортивного залу. Залу, який буде обладнаний відповідним
покриттям, мати необхідний спортивний інвентар, суддівські системи оцінки змагань.
Сукупність передових методів навчання та створення сучасної спортивної зали
буде спонукати до виникнення у юного спортсмена зацікавленності та захоплення
навчанням, налаштовуючи та надихаючи його на пізнання величезного світу спорту.
Створення такої високопрофесійної спортивної бази підготовки в олімпійському
спорті є обов’язковою передумовою виховання майбутніх олімпійців.
…………………………………………………………………………………………………...

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

Орієнтовна вартість
(брутто), грн

1. Універсальний мат-покриття для спортивного залу та
для проведення змагань - 200 м2

240 000 грн.

2. Жилети для захисту тулуба – 40 шт.

26000 грн.

3. Шоломи для захисту голови – 40 шт.

36000 грн.

4. Печатки для захисту рук та відпрацьовування ударів 50 пар.

35000 грн.

5.
Спортивне
обладнання
відпрацьовування ударів - 20 шт.

«ракетки»

6.
Спортивне
обладнання
відпрацьовування ударів - 20 шт.

«маківара»

для
14000 грн.
для

26000 грн.

7. Електронні стопи суддівської системи Dae do - 40 пар.

80000 грн.

8. Електронні захисні шоломи суддівської системи Dae
do - 10 шт.

400000 грн.

9. Електронні захисні жилети суддівської системи Dae do
- 10 шт.

500000 грн.

10. Манекен для боксу Century Bob-Box XL - 3 шт.

60000 грн.

РАЗОМ:

1 417 000 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

thelegionclub@gmail.com

на використання моєї
для зазначених вище цілей

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?
…………………………………………………………………………………….…………

