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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 ) 
37 

 

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

 

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

Участь жіночої футбольної команди «Легенда-ШВСМ» в чемпіонаті та Кубку України з 

футболу серед жіночих команд (вища ліга). 

 

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

проект:   
  

 малий       х  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Новозаводський 

 

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

м. Чернігів, вулиця Івана Мазепи, 66, стадіон «Текстильник» 

 

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

Популяризувати футбол та здоровий спосіб життя жителів Чернігова, особливо серед 

молоді. Прославити наше рідне місто в Україні та за її межами. Подарувати вболівальникам 

справжні емоції та насолоду від улюбленої гри. 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

Заснована в 1987 році, команда «Легенда» (єдина в пострадянському просторі) впродовж 31 років 

існування приймала постійну участь в Чемпіонаті  колишнього СРСР (вища ліга) та Чемпіонатах 

України (вища ліга). 

Шестиразова чемпіонка України, дворазова зимова чемпіонка України, чотириразова 

володарка Кубку України, володарка відкритого кубку Італії, дванадцяти разова срібна призерка 

чемпіонату України, п’ятиразова бронзова призерка чемпіонату України, триразова переможниця 

Всеукраїнських Універсіад, дворазова переможниця Спартакіади України, шестиразова учасниця 

ігор Ліги чемпіонові УЕФА, за цей час підготовлено 72 майстри спорту України, 6 майстрів 

спорту України міжнародного класу, 5 заслужених тренерів України, на протязі багатьох років 

була базовою командою для підготовки гравців національної та молодіжної збірних команд 

України. 

 Починаючи з 1997 року, команда є одним із лідерів українського жіночого футболу. Три 

роки поспіль 2000-2002 р. р. команда здобувала звання чемпіонів України, в 2005 році це звання 
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було здобуто в  четвертий раз, а  в 2009р. та 2010рр. команда  виборювала звання чемпіона 

України.  У 2005 році було проведено перший зимовий чемпіонат України, переможцем цього 

турніру стала «Легенда». В 2013 році команда вдруге виграла зимовий чемпіонат України.   

В 2001-2002, 2005, 2009 роки  було завойовано Кубок країни. В 2006 році було виграно 

відкритий Кубок Італії. Завдяки виграшу Чемпіонату України в 2000 р. «Легенда» представляла  

країну в першому розіграші Кубку УЄФА для клубних чемпіонів Європейських країн. Вигравши 

Чемпіонат України 2002, «Легенда» приймала участь у 3-ому розіграші Кубка УЄФА, груповий 

турнір було проведено в місті Чернігові (Україна). Завдяки перемозі в 2005 році в Чемпіонаті 

України команда «Легенда» представляла Україну в розіграші Кубку УЄФА  2006 року, де 

підтвердила свій рейтинг у Європі (16 місце), груповий турнір було також проведено в місті 

Чернігів (Україна).  

 На сьогоднішній день вихованці команди «Легенда»  є базовими гравцями національної 

жіночої збірної команди 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)  

Цей проект доступний для кожного жителя та гостя міста. Тренування команди «Легенда-ШВСМ» 

та тури чемпіонату та Кубку України можуть відвідати всі бажаючи 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)   

Головна мета цього проекту – прославити наше місто, як центр розвитку жіночого футболу, 

популяризувати спорт та здоровий спосіб життя жителів Чернігова, особливо серед молоді, 

досягнути максимального результату нашої улюбленої команди в чемпіонаті та Кубку України з 

футболу, а також на міжнародній арені. Футбольна жіноча команда «Легенда-ШВСМ» одна з 

великих легенд Чернігова. Вона не раз прославляла наше рідне місто не тільки в Україні, але й за її 

межами. Цей проект створюється для усіх вболівальників футболу міста Чернігова. Футбол – це 

можливість відволіктися від повсякденних турбот і, що не менш важливо, зануритися в той 

справжній світ, у якому немає місця брехні і зраді. Футбол - це віддушина для абсолютно різних 

людей, різного віку в їхньому житті. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Навчально-тренувальні збори, участь у чемпіонаті та 

Кубку України з футболу серед жіночих команд 

(вища ліга), (в т.ч. заробітна плата гравців та 

нарахування) 

1 400 000,00 грн. 

РАЗОМ: 1 400 000,00 грн. 

9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до 

територіальної громади міста Чернігова, мають право голосу та підтримують цю 
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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  legenda-vd@ua.fm    

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?  

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

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