
 

1 

 

1 

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 ) 
44 

 

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

 

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

РЕГБІ – Олімпійський вид спорту, програма розвитку у місті 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):  

Привокзальний район. 

 

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

Вул. Жабинського, 19, стадіон Локомотив. 

 

 

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

Створення умов для розвитку Олімпійського виду спорту – РЕГБІ, серед дітей, молоді 

та ін. населення міста. Сприяння здоровому способу життя, всебічному фізічному та 

психологічному розвитку особистості, через вивчення навичок, особливостей та суті 

командного та філософського виду спорту – РЕГБІ. 

 

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

 

Програма розвитку Регбі, як Олімпійського виду спорту, включає в себе ряд заходів 

спрямованих на створення умов для повоноцінного розвитку виду спорту у нашому 

місті і поділяється на 2 основних підпункти: 

 

1. Закупівля первинної матеріальної бази. 

2. Практична частина. Пов`язана з впровадженням процесу та процедур, для 

ознайомлення та вивчення з особливостями виду спорту, жителями міста, зокрема у 

загальносвітніх навчальних закладах, від інструктажів вчителям фізичної культури, до 

проведення тренувальних уроків та змагань серед учнів. 
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6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 

Чернігова у разі його реалізації: 

 

Кожен житель міста зможе вільно користуватися результатами реалізації проекту. 

 

 

 

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)   

 

  Регбі є фективним засобом фізичного виховання та спортивної підготовки дітей і 

молоді (олімпійський вид спорту, спортивна командна гра з овальним м’ячем, який 

гравці кожної команди, передаючи один одному руками й ногами, стараються 

приземлити в заліковому полі за воротами суперника або забити його в Н-подібні 

ворота (вище перекладини). Сучасне регбі – динамічна та досить видовищна спортивна 

гра, яка культивується на всіх континентах світу. Сучасний рівень спортивних 

досягнень потребує цілеспрямованої багаторічної підготовки спортсменів, відбору до 

спортивних шкіл обдарованих юнаків, а також пошуку ефективних засобів і методів 

навчально-тренувальної роботи. Останнім часом яскраво прослідковуються тенденції 

підвищення інтенсивності ігрових дій, швидкості виконання ігрових дій, силового 

суперництва. Відповідно до цього змінилися вимоги до підготовленості гравців, які 

слід ураховувати в процесі спортивної підготовки. Специфічна особливість регбі 

полягає в структурній і змістовній складності гри, властивій різноманітній діяльності 

регбістів різних амплуа. Кваліфікований регбіст повинен володіти спеціальними 

знаннями, тактичним й технічними навичками, мати високий рівень фізичної та 

функціональної підготовленості. 

   

  Для реалізація вищезгаданих завдань і процесів та розвитку Регбі у місті 

Чернігів, як Олімпіського виду спорту, необхідна первинна матерільна база, що і 

подається у основі реалізації цього проекту. Наразі місцева команда з Регбі-7 є 

стабільним учасником 1-ої ліги Чемпіонату України і має реальну перспективу до 

виходу у Вищій дивізіон та переходу до повноцінного професіонального рівня. 

Створення підгрунтя з підготовки молодих кадрів, починаючи зі шкільного віку, та 

забезпечення повноцінними умовами для тренувань і проведення спортивних заходів – 

є основоположним завданням для виховання молодих потенційних чемпіонів, гравців 

зібрної команди України та професійних регібістів-вихідців з території нашого міста та 

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

вартість)   

 

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Ворота регбійні (в т. ч. установка + доставка), 2 шт. 75000 

2. Спортивний інвентар (бар`єри, стійки, конуси/фішки, 

координувальні сходинки, канати, метболи, скакалки, 

стрічки для регбі-5 та ін.) 

40000 

3. Груша тренувальна, 5 шт. 20000 

4. Щит тренувальний, 5 шт. 20000 

5. Форма регбійна, доросла, 15 шт. 15000 

6. Форма регбійна, дитяча, 20 шт. 15000 

7. Регбійний м`яч, (3, 4, 5 розміри), 30 шт. 15000 

9. Програма розвитку регбі-5 у загальноосвітніх 

навчальних закладах: 

- послуги спеціалістів, тренерів, інструкторів;  

- розробка інформаційних навчальних матеріалів;  

- інструктажі для вчителів фізичної культури; 

- проведення уроків фізкультури з елементами регбі-5; 

- проведення змагальних заходів та чемпіонатів. 

100000 

РАЗОМ: 300000 

 

 

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 

goncharinc@gmail.com для зазначених вище цілей.  

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….………….. 


