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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 

Черніговіна 2021 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект) 

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
9 

 

 

 

1.*Назва проекту): 

„Крок до життя” 
 

2.* Вид проекту 

проект:   малий   Х великий 

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова 

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку 

Громадська організація «Реабілітаційний центр Сівер» 

м. Чернігів, вул. Макаренка,3 

 

4.* Короткий опис проекту 

Проведення безкоштовно реабілітацію та ресоціалізацію наркоманів 

та алкоголіків(за допомгою місцевого бюджету) з числа малозабезпечених, 

найбільш вразливих громадян та  соціально незахищених верств 

населення.  

Оскільки проблема стосується ще й  безпосередньо молоді, то це , 

безумовно, профілактична  діяльність фахівців Центру „Сівер” в учбових 

закладах міста. 

 

5. Опис проекту 

Громадська організація «Реабілітаційний центр Сівер» орендує у 

ПАТ «Укртелеком» приміщення в 397 м2, для 28-ми денного стаціонару з 

обов’язковою подальшою ресоціалізацією пацієнтів. 

Чернігів не лежить осторонь  проблем суспільства таких як 

наркоманія, алкоголізм. Це підтверджується тим фактом, що тільки за 

перший рік роботи Центру, консультації з питань хімічної залежності ( 

алкоголізму та наркоманії) отримали понад 300 осіб ( на 16.06 – 305). 
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Реабілітацію пройшли біля 100 осіб, біля 30 з яких на сьогоднішній день 

залишаються тверезими ( точну цифру назвати важко , бо вона змінюється 

кожен день – і ті, хто поступає на реабілітацію, і ті, хто закінчує.)  Це 

незважаючи на карантин. Тобто, проблема існує і вона стоїть достатньо 

гостро. 

Доречно було б, якщо  малозабезпечені верстви населення, що є за 

рахунок цього ще й соціально небезпечними  ( крадіжки, розбій, 

шахрайство  задля  втамування залежності)  мали б змогу реабілітуватись 

за допомогою міського бюджету. 

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 

Чернігова у разі його реалізації: 

Проект на принципах безкоштовності та добровільності для 

мешканців міста із зазначеними проблемами, також профілактична робота 

в учбових закладах міста, освітньо – тренінгова робота серед психологів 

міста щодо особливостей зележної поведінки 
7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари: 

В комунальному лікувально-профілактичному закладі «Чернігівська 

обласна психоневрологічна лікарня перебувають на обліку в Чернігівській 

області 11850 споживачів психотропних речовин.  

По місту Чернігову на обліку перебуває 1682 хворих на алкоголізмом 

на 100 тисяч населення, та 460 наркотично залежних на 100тисяч 

населення. 

За неофіційними даними, в Україні проживає 700 тисяч осіб,що 

страждають на алкоголізм,та ще півмільйона – наркотично залежні. Але 

можна з впевненістю говорити, що: 

 по- перше – ця цифра  занижена як мінімум у 5 разів, та 

 по- друге - практично кожна сім’я  має родичів або знайомих які 

потерпають від  хімічної залежності ( алкоголізму або наркоманії).  

Багато є людей, що повернулися з АТО та не можуть знайти себе у 

мирному житті,та страждають від хімічної залежності; безхатченків, які 

загубили  своє майно, але в них збереглись поняття честі, гідності та вони 

готові змінити  своє життя на краще. 

Молодь – це,безперечно, та категорія, що потребує  пильної уваги. 

Багато людей просто не знають як позбутися залежності, а фахівці Центру 

„Сівер” готові простягнути  руку допомоги залежниим Ми не суперечім 

медичним закладам, які працюють в цій сфері, а навпаки – доповнюємо їх. 

Про це свідчить той факт, що наші лікарі – наркологи  рекомендують наш 

центр своїм клієнтам. Наркозалежні, які  нерідко є криміналізованими 

елементами суспільства не хочуть звертатися до офіційних установ. А  

перебування в центрі  підпорядковується одній з умов – анонімності ( крім 

офіційних запитів). До того ж ми беремо до уваги найновітніші  світові  

психологічні досягнення  та методичні надбання  в цій сфері.  
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Центр такого напрямку – єдиний в Чернігові , який працює за 

Міжнародною програмою „12 кроків ”  (так звана «Міннесотська модель»). 

Денна стаціонарна програма проводиться протягом 28 днів. В 

програму реабілітації  входить  індивідуальні, групові, сімейні 

консультування.  

Освітні заняття:  

1. Інформаційних 8 занять по концепції хвороби і одужання  (2 рази 

на тиждень); 

2. По сімейному утворенню 8 занять  (2 рази на тиждень); 

3. Сексуальна освіта 8 занять  (2 рази на тиждень); 

4. Філософія духовності 8 занять  (2  рази на тиждень; 

5. Антистресова програма 8 занять  (2 рази на тиждень); 

6. Профілактика інфекційних захворювань ( гепатити, ВІЛ, 

туберкульоз та ін.) ( 1 раз в тиждень).  

Освітня програма: 

а) 24 сесії групового консультування, тривалістю 90 хвилин (6 рази 

на тиждень);  

б) 8 сесій індивідуального консультування( по 1годині 2 рази на 

тиждень ( за розкладом) та в середньому 2 години «неформальних» сесій в 

тиждень);  

в) 4 зборів терапевтичної спільноти – співробітники і пацієнти мають 

( по 1годині й 1 раз в тиждень);   

г) 20 письмових занять ( 5 разів на тиждень). 

Центр існує на добровільні пожертви  благодійників, оскільки  

оренду, електрику, опалювання, водопостачання, інтернет потрібно 

сплачувати. За час існування, на протязі року Центр мав надходження 

близько 350000 грн., які використав на придбання  офісної техніки, меблів 

та на харчування  реабілітантів. 

Сплачувати за харчування (під час проходження реабілітації) на жаль 

мають змогу не всі залежні, які хочуть реабілітуватись . Багато потрібно 

канцелярських товарів (особливо офісного паперу формату А4)  

безпосередньо для проведення реабілітаційного процесу. Треба зазначити, 

що психологи та консультанти Центру працюють на волонтерських 

засадах. Але у умовах кризи та карантину, це є достатньо обтяжувальним 

моментом. 

Тому, якщо центр матиме фінансову допомогу від місцевого 

бюджету, фахівці зможуть  надати допомогу  якомога більшій кількості 

залежних людей. Окрім цього, цей проект допоможе  організації вийти на 

рівень соціального підприємства  та самотужки в подальшому сплачувати 

свої рахунки. 

Зробити суспільство більш здоровим, вільним від  проявів 

алкоголізму та наркоманії, соціально небезпечної поведінки,повернення до 

активного суспільного життя як найбільше громадян, які потребують 

допомоги, профілактика залежностей в учбових закладах міста – це 

головна мета нашого проекту. 
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8.* Орієнтовна вартість (брутто)проекту 

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.Зарплата бухгалтера штат. (6211,18 грн. х 12 міс. +ЄВС 

1366,46 грн.х 12 міс.) Таблиця розрахунків додається.. 

 90931.68 грн.( в тому 

числі ЄВС – 16397,52грн.) 

2. Канцелярськє приладдя; папір до фліпчарту, офісний 

папір(формату А4), ручки, олівці, зошити, маркери 

цвітні, тощо. 

(700.00 гривен на один місяць х12 місяців) 

8 400.00 грн. 

3. Зарплата  консультантів та психологів штат. (8 осіб х 

6211,68.00 грн. х 12 міс. +ЄВС 1366,46 х 8ос. х 12 міс.) 

727453,42 грн. ( в тому 

числі ЄВС -131180,12 грн.) 

4. Відшкодування витрат на  оплату комунальних послуг 

– опалення ,водопостачання, електроенергія  

( 17000 грн. х 12 міс.) 

204 000.00грн. 

5.Лазерний принтер (багато функціональний пристрій)  5000.00 грн. 

 6. Виготовлення інформаційних сіті-лайтів та 

розміщення 4шт.  х 1500.00 гривен 
6000.00грн. 

7. Виготовлення, кольорових флаєрів щодо профілактики 

алкоголізму та наркоманії 0.40 грн. х 15 000 штук 
6000.00грн. 

РАЗОМ: 1047785,10 грн. 

 

 

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): 

висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 

rc.siver.chernigov@gmail.com 

a)     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. 
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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,1366,46 
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б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,

 
в)  інші, суттєві для заявника проекту, які саме?    


