
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 2021 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
4 

 

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

 

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

"Барви голосу" – фоніатрично-сурдологічний кабінет для мешканців міста 

Чернігів і не тільки 

 

 

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):  

…Деснянський р-н……..……………………………………………………………………… 

 

 

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

……КНП «Чернігівська міська лікарня №3» ЧМР, Поліклініка……..…………………..… 

…… вул. Захисників України, 22 ……………………………………………………………. 

 

 

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

Необхідність кваліфікованої фоніатричної допомоги викликана зростанням патології 

голосового апарату і збільшенням контингенту осіб голосомовних професій. Це – 

викладачі, співаки, актори, диктори, юристи, медичні працівники, керівники усіх рівнів, 

військовослужбовці, священнослужителі та ін.. Проект передбачає створення 

фоніатрично-сурдологічного кабінету для надання допомоги пацієнтам з проблемами 

голосу, мовлення та слуху. 

 

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

 



Захворювання голосового апарату є актуальною проблемою в сучасному світі, так як 
призводять до порушення комунікативної функції людини та погіршення якості життя. У осіб 
голосо-мовних професій захворювання гортані можуть призводити до порушення 
працездатності, аж до профнепридатності. У дитячому віці порушення голосової функції 
призводить до змін мовного мислення та неможливості свідомо сприймати навколишній 
світ. Для ранньої діагностики, своєчасного лікування і якісної реабілітації осіб із 
захворюваннями голосового апарату необхідно своєчасне звернення до лікаря-фоніатра. 
В Україні фоніатрія представлена як підфах оториноларингології. Значний розвиток галузі в 
нашій країні припадав на кінець 80-х років XX століття. Надалі кількість підрозділів і 
фахівців з надання фоніатричної допомоги зменшилася, що призвело до зниження  
виявлення захворювань голосового апарату. Однак кількість випадків порушень голосу у 
осіб голосо-мовних професій значно збільшилася. За період з початку 2000-х років по 
сьогодні майже немає об'єктивних даних про кількість підрозділів з надання фоніатричної 
допомоги, їх кадровому складі і матеріальному забезпеченні, а також рівні виявлення 
захворювань голосового апарату, тому актуальним є багатостороннє вивчення цього 
питання. В даний час в України функціонує ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. 
Коломійченка НАМН України», який є основним центром діагностики і лікування 
захворювань голосового апарату. Також в країні розгорнуто підрозділи з надання 
фоніатричної допомоги у великих містах: Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Кривий Ріг, 
Вінниця. Більшість існуючих фоніатричних кабінетів в Україні є приватними. Наразі 
фоніатрична допомога не є доступною для широкого загалу. 
За Європейськими даними захворюваність за зверненнями в підрозділи, які надають 
фоніатричну допомогу, має значні відмінності при наявності і відсутності сучасного 
обладнання. Так, в підрозділах, оснащених спеціалізованим обладнанням, частіше 
виявляють доброякісні новоутворення гортані в 1,3 рази, злоякісні новоутворення в 3 рази, 
поліпи голосових складок в 2 рази, вузлики голосових складок в 4 рази. 
 
 Мета проекту: 
Підвищення рівня медичного обслуговування населення Чернігівської області та прилеглих 
регіонів шляхом створення кабінету сучасної, спеціалізованої, фоніатричної допомоги з 
метою профілактики, діагностики та лікування захворювань голосового апарату, що 
визначить рівень надання медичної допомоги в даному напрямку як передовий та матиме 
колосальне медичне та суспільне значення для громади Чернігова та Чернігівської області. 
Враховуючи зростаючу роль комунікативно-інформаційних зв’язків у сучасному суспільстві, 
значення підтримання у нормальному стані голосоутворюючої системи людини важко 
переоцінити. 
Зазвичай фоніатрична допомога здійснюється отоларингологами, які в більшості своїй не 
володіють спеціальними фоніатричними методиками і тому встановлення правильного 
фоніатричного діагнозу та призначення адекватного лікування часто викликає значні 
труднощі. Відсутність на Чернігівщині необхідного сучасного діагностичного обладнання 
унеможливлює проведення спеціалізованого фоніатричного огляду, ларингостробоскопії, 
спектрального аналізу голосу, а також дослідження слухової функції, що є обов’язковим у 
осіб голосо-мовних спеціальностей. 
Зважаючи на той факт, що Чернігівській області, як до речі і більшості областей України, 
відсутні фоніатрична кабінети – виконання проекту є перспективним та необхідним. 

 

 

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)  

Зважаючи на той факт, що в Чернігівській області, як до речі і в більшості областей України, 

відсутні сучасні фоніатрична кабінети – виконання проекту визначить рівень надання 

медичної допомоги в даному напрямку як передовий та матиме колосальне медичне та 

суспільне значення для громади Чернігова та Чернігівської області. 



При укладенні необхідних домовленостей ми зможемо прийняти пацієнтів з інших сусідніх 

регіонів, де в переважній більшості також відсутня спеціалізована фоніатрична допомога. 

Консультації лікаря фоніатрично-сурдологічного кабінету для мешканців м.Чернігова 

БЕЗКОШТОВНІ! 

 

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)   

Даний проект передбачає технологічну та організаційну інновацію, яка полягає у 
запровадженні єдиної в м. Чернігів та Чернігівській області сучасної технології діагностики, 
профілактики та лікування фоніатричних та сурдологічних розладів.  
Фоніатрія – це галузь отоларингології, медична наука предметом вивчення якої є проблеми 
голосу, мовлення, а також слуху, оскільки він тісно пов'язаний з голосовою та розмовними 
функціями в їх нормальних та патологічних проявах. 
Необхідність поширення і підвищення якості фоніатричної допомоги викликана 
збільшенням патології голосового апарату, а саме: застудні захворювання; гостре 
порушення мозкового кровообігу; захворювання щитоподібної залози; стани після операцій 
на органах шиї та щитоподібної залози; стреси; психічні розлади; парези та паралічі гортані; 
новоутворення; вікові зміни.    Також збільшенням контингенту осіб голосо-мовних 
професій. Це – співаки, актори музично-драматичних театрів, учні музичних шкіл та шкіл 
мистецтв; студенти середніх і вищих музичних та театральних закладів, викладачі, педагоги 
шкіл та дошкільних закладів, екскурсоводи, диктори радіо та телебачення, диспетчери, 
юристи, медичні працівники, керівники різних рівнів, військовослужбовці, 
священнослужителі та ін.. 
Враховуючи зростаючу роль комунікативно-інформаційних зв’язків у сучасному суспільстві, 
значення підтримання у нормальному стані голосоутворюючої  системи людини важко 
переоцінити. 
Розповсюдженість захворювань гортані з кожним роком збільшується. Так значно 
збільшилася захворюваність голосового апарату серед викладачів  до 60–80%Причому в 
професіоналів голосу захворювання гортані зустрічаються частіше (57%), ніж  у 
непрофесіоналів голосу (40%) (Chevalier D., Mortuaire G., 2018).За аналізом даних протягом 
останніх років захворювання гортані становлять від 6 до 21% у структурі всієї 
отоларингологічної захворюваності. Розповсюдженість професійних захворювань глотки та 
гортані серед представників голосо-мовних професій надзвичайно висока и становить 
близько 34%, причому спостерігається чітка стажева динаміка в сторону зростання 
захворюваності в групах обстежуваних зі стажем роботи більше 10 років. 
Зазвичай фоніатрична допомога здійснюється отоларингологами, які в більшості своїй не 
володіють спеціальними фоніатричними методиками і тому встановлення правильного 
фоніатричного діагнозу та призначення адекватного лікування часто викликає значні 
труднощі, до того ж у 50% випадків є неадекватною.  Відсутність на Чернігівщині 
необхідного сучасного діагностичного обладнання унеможливлює проведення 
спеціалізованого фоніатричного огляду, ларингостробоскопії, спектрального аналізу голосу, 
а також дослідження слухової функції, що є обов’язковим у осіб голосо-мовних 
спеціальностей. 
Організаційна інновація полягає у зміні системи надання медичної допомоги хворим з 
фоніатричними розладами та розладами слуху, що дозволить інтенсивніше та ефективніше 
використовувати ресурси мережі медичних закладів області. Тобто масштаб технологічної 
та організаційної інновації обласний. 

 

 

 

 

 



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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Підготовка приміщення кабінету згідно табелю 

оснащення (додається), а саме: (проведення 

косметичного ремонту приміщення (60,6 м.кв.), 

меблювання, обладнання ізольованого приміщення для 

проведення аудіограми 

113090,00 

2. Робоче місце лікаря-оториноларинголога для 

проведення діагностичних і лікувальних процедур, в т.ч.: 

 оглядове крісло отоларингологічне 

 

 

 

39000,00 

 

3. Діагностичне обладнання: 

Стробоскоп (відеоларингостробоскоп) 

Обладнання для ендоскопії 

Обладнання для акустичного аналізу голосу 

1127790,00 

4. Налобний освітлювач 

    Зарядний пристрій 

72600,00 

26550,00 

5. Обладнання для стерилізації та зберігання 

інструментарію: 

 автоклав 

120970,00 

РАЗОМ: 1500000, 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  

………mudrytska.yuliya@gmail.com…...…    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?  

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


