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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 2019 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
17 

 

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

 

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

……………………………………………………………………………………..…………… 

     Турнір з боксу „Король Рингу – Чернігів відкритий для світу” 

……………………………………………………………………...………………………………

…………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………..………… 

 

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):  

……………… район П’ять Кутів ……………………………………………..…………… 

 

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

 м. Чернігів, проспект Перемоги, 147-а, Фізкультурно – оздоровчий комплекс 

…………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………..……………… 

 

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

………Турнір з боксу „Король Рингу” – міжнародний проект, у якому беруть участь 

спортсмени з України та різних країн світу. 

 

 

 

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 



 

2 

 

2 

…Турнір з боксу „Король Рингу – Чернігів відкритий для світу” буде проходити вже 

десятий раз. У минулих змаганнях брали участь спортсмени з Білорусі, Молдови, 

Вірменії, Туреччини, Нігерії, Казахстану та з багатьох міст України.    Призери та 

чемпіони Європи, Азії, переможці міжнародних змагань та чемпіони своїх країн виходили 

на чернігівський ринг. Дев’ять попередніх турнірів пройшли на високому, міжнародному 

організаційному рівні та викликали неабиякий ажіотаж серед жителів нашого міста.  

   Починаючи з 2008 року турнір „Король Рингу” став справжнім святом для жителів і 

гостей нашого міста і рекордсменом за глядацькою аудиторією: 9 турнірів відвідало 

більше 11 тисяч глядачів, що є абсолютним рекордом серед усіх змагань Чернігова, що 

проходять у закритих приміщеннях.  

   Мета заходу: зробити турнір „Король Рингу” найкращим на найбільш маштабним 

заходом з боксу у Європі та одним з найавторитетніших у світі, а також залучення 

якомога більшої кількості дітей та молоді до активного та здорового способу життя і 

занять спортом.  

У рамках турніру планується екскурсійна програма для наших гостей з-за кордону та з 

усіх куточків України.  

   У 2019 році на Х ювілейний турнір „Король Рингу” планується запрошення гостей з 

Італії, Франції, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Ізраїлю, Білорусі, Молдови, Польщі, 

Казахстану, Швеції, Чехії, Угорщини, Ірландії та багатьох міст України. 

 

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)  

…Турнір з боксу „Король Рингу – Чернігів відкритий для світу” буде загальнодоступним 

для усіх жителів та гостей нашого міста. Вхід на турнір безкоштовний. Під час турніру 

буде надаватися інформація про ДЮСШ Чернігівської міської ради, де всі бажаючі 

зможуть займатись боксом безкоштовно. 

 

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: підняття  спорту у м. Чернігові на якісно новий – світовий 

рівень. Популяризація та пропаганда спорту та здорового способу життя серед дітей, 

молоді та дорослих. Створення позитивного іміджу нашого міста серед іноземних гостей 

та гостей з міст України. Розкриття туристичного потенціалу Чернігова через спортивні 

змагання найвищого рівня. Спорт як альтернатива шкідливим звичкам у Чернігові. 

Реалізація турніру з боксу „Король Рингу” – Чернігів відкритий для світу стане новим 

кроком нашого міста до Європи. Кроком, який одночасно об’єднує у собі розкриття 

спортивного, туристичного, іміджевого та патріотичного патенціалу нашого міста на 

шляху до світового визнання. 
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн.. 

1. Аренда спортивної зали ФОКу (3 дні) 15000 грн. 

2. Нагородна атрибутика (медалі, кубки, грамоти) 13950 грн. 

3. Харчування та проживання суддів 10 чол. 24500 грн. 

4. Проживання іноземних делегацій у готелі(50 чол 4 дні) 85000 грн. 

5. Харчування іноземних гостей 50 чол. 4 дні  50000 грн. 

6. Світло – звукове обладнання  58850 грн. 

7. Рекламна поліграфія  9100 грн. 

8. Реклама на радіо  7200 грн. 

9. Футболки учасникам 100 шт. 12000 грн. 

10. Бейджі учасникам та волонтерам  4500 грн. 

11. Хлібо – булочні вироби (караваї) 1500 грн. 

12. Відео ролик турніру  4500 грн. 

13. Послуги з організації та проведення турніру 4000 грн. 

14. Таблички країн учасниць 1800 грн. 

РАЗОМ: 291900 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 моєї електронної адреси 

bondarenko_valer@ukr.net    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. 
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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?  

…………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 


	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)

