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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 ) 
83 

 

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

 

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

……………………Програма самозахисту населення „Сильний Чернігів” 

……………………………………………..…………… 

     

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

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

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

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

 

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):  

 Олімпійський навчально – спортивний центр „Чернігів” (стадіон ім. О. Ю. Гагаріна) 

……………………………………………..…………… 

 

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

  м. Чернігів, вул. Шевченка,61 (зал боксу)   ………………………… 

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

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

 

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

……… Програма самозахисту населення „Сильний Чернігів” – соціальний проект 

направлений на розвиток самозахисту, здорового способу життя та спортивного 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

   Програма самозахисту населення „Сильний Чернігів” – соціальний проект 

направлений на розвиток самозахисту, здорового способу життя та спортивного 

вдосконалення чернігівців.  

   Кожного тижня (у вихідні дні) кожен чернігівець матиме змогу ознайомитись з 

прийомами самозахисту, техніки різних видів двобою та боротьби під керівництвом 

провідних спеціалістів Чернігова та інших міст України з рукопашного бою, боксу, 

боротьби, самозахисту та психологічної стійкості.  

    

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)  

… Програма самозахисту населення „Сильний Чернігів” – безкоштовний проект, взяти 

участь у якому може кожен житель нашого міста, незалежно від віку, статі та 

спортивної підготовленості. 

 

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)  

   У зв’язку з високим рівнем злочинності та хуліганства у нашому місті є необхідність 

йти шляхом укріплення тіла і духу. Загартування мешканців Чернігова, розвитку психо 

– фізичних якостей, яким сприяє спорт.  

   Навчання прийомам самозахисту у Чернігові – важливий соціальний крок, котрий 

дасть змогу усім бажаючим навчитись постояти за себе та вийти на більш високий 

моральний та фізичний рівень, стати більш упевненим у собі. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн.. 

1. Аренда залу боксу ОНСЦ „Чернігів” (48 тренінгів по 2 

години)  
23520 грн. 

2. Афіші (20 афіш А2 на кожен захід) 38400 грн. 

3. Опалта викладачів  24000 грн. 

РАЗОМ: 85920 грн. 
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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 striker2009@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. 

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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