
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)

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

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
«Від уроків волейболу до супер ліги» (популяризація волейболу в м. Чернігові)

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

проект: □  малий х великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону): 

м. Чернігів

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

м. Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів):
Популяризація рухової активності населення в м. Чернігова задля підтримання і 

покращення здоров’я через заняття волейболом від початкового рівня до рівня гравців 
супер ліги та збірних команд України.

Поширення та розвиток традицій культури активного спортивного життя та 
цікавого дозвілля в м. Чернігові через масові спортивні заходи.

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, 
який може бути потенційним виконавцем проекту):

Задля популяризації, оздоровлення дітей та молоді й розвитку волейболу у м. 
Чернігові здійснити:

- якісну підготовку місцевих спортсменів-вихованців для їх подальшої участі до 
Чемпіонатів України та в збірних командах України з волейболу;

- налагоджувати зв’язки з європейською громадою через проведення в місті 
Чернігові міжнародних турнірів з представниками міст побратимів та забезпечити 
підготовку місцевих вихованців до цих змагань;
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- відкриті уроки з класичного та пляжного волейболу для учнів загально
освітніх і професійно-технічних навчальних закладів, коледжів і вихованців ДЮСШ від 
гравців команд суперліги «Педуніверситет-ШВСМ» та «Буревісник-ШВСМ» з 
залученням телебачення та майстер-класи від знаних гравців і тренерів;

- створення брендів існуючих команд та їх піар- компанії для якісного 
представлення на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, передача через команди 
іміджу та пропагування міста.

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 
Чернігова у разі його реалізації:
(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин 
роботи о б ’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і 
які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)

Можливість безкоштовно відвідувати заходи (майстер-класи та відкриті уроки) 
та участь в навчально-тренувальному процесі, змаганнях різного рівня для дітей та 
молоді, змагання з волейболу для різних верств населення без обмеження.

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)

Покращення стану здоров’я населення м. Чернігова через заняття волейболом від 
початківця до майстра. Підтримка місцевих команд задля пропагування міста й 
сприяння розвитку його іміджу в Україні та за межами. Поширення та розвиток 
культури відвідування спортивних заходів і пропагування знаних місцевих 
волейбольних брендів.

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

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

1. Відкриті уроки , майстер-класи,спортивні івенти у 
освітніх навчальних закладах Г-ГУ рівня акредитації:
- послуги з фото - та відеозйомки - 65000
- поліграфічні послуги з виготовлення сіті-лайтів - 
календарів, афіш, біг-бордів, сувенірів та інше - 25000

90000

2. Закупівля спортивного інвентарю для проведення 
місцевих змагань, відкритих уроків та майстер - класів:
- м"ячі волейбольні 30 шт. х 2000 = 60000
- сумки спортивні 10 шт. х 1500 = 15000

187000
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- сітки волейбольні, насоси,чохли,візки,підставки для 
м"ячів, тактична дошка, табло перекидне = 112000

3. Придбання відеокамери і фотоапарату (вимоги ФВУ 
для онлайн - трансляцій)

40 000

4. Створення та обслуговування веб ресурсів 
волейбольної громади

15000

5. Підготовка гравців до відкритих змагань міського 
рівня різних верств населення (проведення навчально - 
тренувальних зборів).

452 000

7. Організація та проведення змагань з класичного та 
пляжного волейболу серед чоловіків та жінок вищої і 
суперліги, проведення дитячих змагань:
- Чемпіонат міста;
- Кубок міста;
- Міжнародні турніри в місті Чернігові.

600 000

8. Підготовка та забезпечення змагань витратними 
матеріалами 16 000

РАЗОМ: 1400000

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):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси: 10іа666@икг.пеі 
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):
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а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,

б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?
г) внесені зміни до Проекту №57 погоджені з Управлінням у справах сім"ї, молоді та 
спорту Чернігівської міської ради.
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