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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 2020 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  

Здорове тіло, здоровий дух, здорова нація – успішне майбутнє! 

 

2.* Вид проекту  

проект:  
  

  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова:  

розміщення спортивних залів для тренувань:  м. Чернігів, вул. Генерала 

Бєлова, буд. 4, вул. Коцюбинського, буд. 49-А, вул. Магістратська, буд. 5-

А. 
 

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

КПНЗ «ДЮСШ «Україна» ЧМР, юридична адреса: м. Чернігів,                

вул. Шевченка, буд.5; Чернігівська міська федерація боксу, кікбоксингу, 

тайського боксу та рукопашного бою, юридична адреса : м. Чернігів, 

проспект Миру, 49, к.903. 

 

4.* Короткий опис проекту  

Закупівля  інвентарю для занять в секціях кікбоксингу дозволить створити 

комфортні умови для тренувань дітей та молоді, а найголовніше 

підвищити рівень професійної підготовки спортсменів до всеукраїнських 

та міжнародних змагань. 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Фізична культура і спорт є найважливішим  фактором здорового способу 

життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, 

створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння 

досягненню фізичної та духовної досконалості дитини, виявлення 
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резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів та 

позитивного іміджу міста у державі та світі. 

Реалізація даного проекту дозволить залучити більшу кількість дітей до 

секції кікбоксингу та дасть можливість займатися в комфортних та 

безпечних умовах, використовуючи сучасне професійне обладнання. 

Модернізація спортивних залів дозволить заохотити підростаюче 

покоління до активної участі у тренуваннях, а також у спортивно 

оздоровчих заходах. 

 Втілення в життя даного проекту дозволить зробити черговий успішний 

крок на шляху комплексної реалізації суспільно значимих напрямків, а 

саме покращить стан здоров’я дітей, зміцнить засади здорового способу 

життя, дасть змогу покращити стан фізичного і психологічного здоров`я, 

позитивно вплине на організацію дозвілля дітей, криміногенну ситуацію в 

місті. 

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)  

Чернігівська міська федерація боксу, кікбоксингу, тайського боксу та 

рукопашного бою на сьогодні налічує близько 500 вихованців. За час своєї 

діяльності ( 23 роки) федерація підготувала 25 майстрів спорту України,2 

МСМК, 4ЗМСУ, багаторазових чемпіонів України, Європи та світу, 

переможців міжнародних престижних турнірів. В федерації налічується 3 

Заслужених тренери України. 

Реалізація даного проекту дасть можливість залучити до занять 

кікбоксингом більшу кількість дітей  соціально-незахищених 

груп:малозабезпечених,дітей воїнів АТО,сиріт, багатодітних, дітей під 

опікою, дітей, позбавлених батьківського піклування, які зможуть 

займатися в секціях безкоштовно. Обладнання (ринг), про яке йдеться в 

даному проекті, зможе використовуватись спортивними школами міста для 

проведення змагань з бойових видів спорту на безкоштовній основі. 

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)   

Основною метою проекту є зміцнення здоров'я дітей в процесі 

тренувань, покращення рівня фізичного розвитку дітей та підлітків, 

створення комплексних умов для якісної професійної підготовки 
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спортсменів до прийняття участі у змаганнях різного рівня: міські, обласні, 

всеукраїнські та міжнародні. 

На сьогоднішній день фізична активність дітей знижується. Діти 

менше стали проводити час на спортивних майданчиках та відвідувати 

спортивні секції. Все частіше можна побачити дітей та підлітків з 

ґаджетами в руках, саме тому заняття спортом в край важливе для 

гармонійного розвитку дитини. Спорт зміцнює здоров'я, дитина 

комфортніше себе почуває, рідше хворіє, простіше засвоює нову 

інформацію. Також спорт формує правильні цінності, прагнення ставити 

мету і досягати її, формує особистість, загартовує силу волі.  

Саме тому реалізація даного проекту, а саме оновлення матеріальної 

бази для секцій з кікбоксингу дасть змогу залучити  дітей та молодь до 

занять спортом, створити умови для розвитку спорту в нашому місті та 

популяризувати даний вид спорту. 
8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Ринг боксерський 5,0*5,0 160 000, 00 

2. Ударний тренажер (2 од.) 62 000,00 

3. Подушка настінна апперкотна кругла (4 од.) 40 000,00 

4. Подушка настінна напівкругла (4 од.) 31 000,00 

5. Подушка настінна плоска (4 од.) 21 800,00 

6. Боксерський апперкотний мішок (4 од.) 27 000,00 

7. Боксерський мішок (4 од.) 81 500,00 

8. Боксерський мішок (силует) (4 од.) 71 000,00 

9. Боксерська груша (2 од.) 26 000,00 

10. Спід-біг платформа з гвинтовим регулюванням (2 од.)  26 000,00 

11. Манекен для боксу підлоговий (4 од.) 55 000,00 

12. Груша поворотна на стійці, підлогова (4 од.) 22 500,00 

13. М'яч медицинбол 1 кг (5 од.) 4 000,00 

14. М'яч медицинбол 2 кг (5 од.) 4 000,00 

15. М'яч медицинбол 3 кг (5 од.) 5 000,00 
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16. М'яч медицинбол 5 кг (5 од.) 6 000,00 

17. М'яч медицинбол 6 кг (5 од.) 6 000,00 

18. М'яч медицинбол 8 кг (5 од.) 9 000,00 

19. М'яч медицинбол 10 кг (5 од.) 10 500,00 

20. Лапи, гнуті (20 пар) 27 000,00 

21. Маківара 40*20*8 (20 пар) 41 000,00 

22. Маківара 60*40*10 (20 пар) 62 000,00 

23. Ракетка-хлоповка (30 од.) 24 000,00 

24. Маківара кругла з двома ручками (10 од.) 31 500,00 

25. Маківара для лоукіка (10 од.)  31 500,00 

26. Табло спортивне 20 000,00 

27. Шлем боксерський (30 од.) 83 000,00 

28. Перчатки боксерські (30 од.) 70 000,00 

29. Фути (захист для ніг) (30 од.) 55 000,00 

30. Щитки (захист для ніг) (30 од.) 40 000,00 

31. Перчатки для семі контакт (30 од.) 45 000,00 

РАЗОМ: 1 197 000,00 

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  

……………………………………………...…    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:  
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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?  

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


