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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 2021 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
23 

 

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

 

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

Відкритий сучасний простір для розвитку дітей та молоді  

 

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 та Новозаводський райони міста 

 

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

Клуб «БЕРЕГИНЯ», вул. Героїв Чорнобиля, 4-а 

ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ, вул. Всіхсвятська, 16 

КЛУБ ім. Ю.О.ГАГАРІНА вул. Реміснича, 55-а 

Клуб «ДЖЕРЕЛЬЦЕ», вул. Льотна, 25-а 

Клуб «ІНТЕЛЕКТ», вул. Івана Мазепи, 12-а 

Клуб «ПРОМЕТЕЙ», вул. Козацька, 13-а 

Клуб «РОВЕСНИК», вул. Дніпровська, 35-а 

Клуб «УКРАЇНА», пров. Коцюбинського, 5 

Клуб «ФОРТУНА», вул. Доценка, 26-а 

Клуб «ЮНІСТЬ» вул. Рокоссовського, 14 

Клуб «ЮНІОР» вул. Нафтовиків, 1 

Клуб «ДЕСНА» вул. П’ятницька, 49-1 

Клуб «ЩИТ КНЯЖОГО МІСТА» вул. Реміснича, 58 

 

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

Осучаснення просторів для розвитку дітей та молоді, що мають безпечне, зручне у 

розташуванні, відкрите для дітей та молоді приміщення, де школярі, студенти, будь-яка 

молода людина може провести змістовно та з користю свій вільний час, розвиватись, 
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самореалізовуватись та долучитись до соціальних ініціатив у місті, заходів 

громадянської освіти, волонтерства. 

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Клуби за місцем проживання працюють у форматі доступного і відкритого простору. 

Послугами клубів на постійній основі щороку користуються більше ніж півтори тисячі 

вихованців, також значна кількість дітей та молоді долучаються до участі на конкретні 

масові заходи. Щороку педагогічними працівниками центру локально у клубах 

проводиться близько 800 масових розважальних та виховних масових заходів для дітей 

та молоді міста та близько 800 заходів соціальної профілактики. Також 

організовуються загальноміські масові заходи для дітей та молоді (більше 20 заходів н 

рік). Покращення матеріально-технічної бази центру дасть змогу збільшити кількість 

заходів, зробити їх якіснішими, сучаснішими та більш привабливішими для дітей та 

молоді, що в свою чергу призведе до більшого їх залучення.  Окрім масових заходів 

працівники центру займають щоденною організацією змістовного дозвілля дітей та 

молоді. Активності клубів організовуються людьми з досвідом такої роботи та 

постійним вдосконаленням. В цих просторах, приміщення для яких надає державна 

установа, також можливе залучення представників громадського сектору для реалізації 

різних соціальних ініціатив. Статус державної установи забезпечує простір з одного 

боку сталим фукціонуванням, а з іншого, змістовне наповнення та відкритість для 

громадських організацій  - зрозумілими і цікавими для молоді активностями. 

 

Не варто забувати, що для молоді важливою причиною для відвідування є естетичний 

вигляд простору. Окрім того, діджиталізація та цифрові технології набирають обертів у 

сучасному світі. Тому існує потреба осучаснити існуючі простори для дітей та молоді, 

що вже є в клубах за місцем проживання, з метою надання ними більш якісних послуг 

дітям та молоді. 

 

Інклюзивна молодіжна робота підтримує соціалізацію молоді, яка перебуває у складних 

життєвих обставинах, та створює їй кращі можливості для самореалізації в 

суспільстві/громаді, а відтак орієнтована на соціалізацію, навчання та запобігання 

соціальній вразливості. Інклюзивність в молодіжній роботі сумісна з принципом 

самостійності (автономії) молоді, який передбачає визнання, що молоді люди можуть 

самостійно приймати рішення, які безпосередньо стосуються їх життя в громаді та 

певних аспектів приватного життя. Питання переходу до самостійного життя пов’язане 

з необхідністю створювати умови для соціального включення, громадської участі та 

здобуття необхідних компетенцій. Молодіжні простори можуть пришвидшити процес 

соціалізації, забезпечити умови для швидшого включення і зробити так, щоб цей 

процес не закінчувалася на освітньому закладі, а відбувався у повсякденному житті 

молодої людини. 

Інклюзивний підхід означає, що ми намагаємося працювати й з «неорганізованою» 

молоддю, тобто тією, яка не входить в організації, не відвідує планові гуртки чи секції, 

тобто проводить дозвілля на свій розсуд. Інколи така «неорганізована» молодь просто 

не має місця, де провести свій вільний час - їм може бракувати грошей, щоб відвідувати 
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платні заходи, вони можуть перебувати у складних житлових умовах, де немає місця 

для особистого простору, в них можуть бути особисті упередження щодо залучення до 

колективної діяльності тощо. 

 

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)  

У ході реалізації проекту всі бажаючі діти та молоді люди отримають можливість 

відвідувати ці оновлені клуби за місцем проживання та брати участь у заходах 

(навчальні заняття, тренінги, святково-розважальні заходи, змагання, квести, творчі 

майстерні, тощо). Анонси про ці заходи завжди розміщуються  в соціальних мережах, 

навчальних закладах, серед мешканців мікрорайонів на дошках оголошень, особисті 

зустрічі тощо. Участь  безкоштовна.  

 

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)   

Дітям та молоді бракує доступних місць для проведення змістовного дозвілля, адже 

попри великий вибір подій в місті часто вони є коштовними, або ж відбуваються 

одноразово. Саме тому локаціями для проведення часу молоді залишаються 

торгівельно-розважальні центри, кафе/бари/ресторани місця біля найближчого 

супермаркету, загалом там, де можна віднайти безкоштовний wi-fi та провести декілька 

годин у теплі. Разом із тим молоді люди були б раді проводити час інакше. Окрім того– 

значна кількість молодих українців не знають про існування і діяльність молодіжних 

громадських організацій.  

Клуби за місцем проживання – це відкритий простір, куди можна безкоштовно 

приходити щодня без попереднього запису і в зручний для молоді час. За змістовне 

наповнення відповідають педагогічні працівники, які вже працюють у цих просторах, а 

також залучаються волонтери, в тому числі і з числа тих, хто ще вчора був просто 

відвудувачем. Підтримка за моделлю рівний рівному відрізняються від інших видів 

соціальної підтримки тим, що джерело підтримки є рівна за статусом людина, яка 

схожа на того, кому вона допомагає. Робота просторів на таких засадах поруч із 

заходами громадянської освіти буде стимулювати молодь долучатися до суспільного 

життя і брати участь в рішеннях, що їх стосуються і забезпечить молоді безпечне 

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

вартість)   

 

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Проектор мультимедійний (для приміщень) 20000х7=140000 

2. Проектор мультимедійний (для показів на вулиці) 33000 

3. Стельове кріплення для проектора 1000х7=7000 

4. Стійка для проектора та ноутбуку вулична 3000 

5. Екран з функцією установки та підвішування 4500х7=31500 

6. Ноутбук  22000х10=220000 

7. Мишка комп'ютерна 300х10=3000 

8. Принтер кольорового друку 30000 

9. Ламінатор 5000 

10. Плівка для ламінування А4 150 мкм 350х10=3500 

11. Плівка для ламінування А3 150 мкм 800 

12. Фліпчарт двосторонній магнітно-крейдовий 

мобільний + аксесуари 
2600х8=20800 

13.  Тканина для фасилітації 1.5 м на 3м 1000х12=12000 

14. Клей для фасилітації 500х12=6000 

15. Портативна акустична система з мікрофонами 

(портативна колонка) 
5000х10=50000 

16. Мікрофон петличний 800х2=1600 

17. Радіосистема з двома мікрофонами 3000 

18. Стійка для мікрофону 2000х2=4000 

19. Зарядний пристрій універсальний  1000 

20. Набір акумуляторів пальчикових 1000 

21. Генератор 10000 

22. Подовжувач 50м 2000х2=4000 
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23. Подовжувач 10м 200х12=2400 

24. Подовжувач на котушці 3000 

25. Фотокамера з можливістю підключення 

зовнішнього мікрофону та якісною відео зйомкою + 

комплектуючі 

30000 

26. Флешка 64 gb  300х15=4500 

27. Флеш карта microSDXC+ SD-Adapter 64 gb  300х2=600 

28. Штатив для камери професійний 2х1500=3000 

29. Кріплення для телефону на штатив 150х2=300 

30. Штатив для телефону гнучкий + Bluetooth пульт 300х12=3600 

31. Стабілізаційна ручка-тримач Puluz (Steadicam U-

Grip)+ LED підсвітка для фото и відео камер, 

телефонів, экшн камер 

2500 

32. Фотофон хромакей 1000 

33. Фотофони (білий+чорний) 2000 

34. Кріплення для фона – ворота  3000х3=9000 

35.  Зажими для фотофонів 50х50=2500 

36. Набір студійного освітлення Mircopro MQ-200S 

unique kit (MQ-200SKITUN) 
12000 

37. Кільцева світодіодна LED лампа 4000 

38. Світловідбивач 5в1. 80 см 1000 

39. Лазерный мини-проектор 6 в 1 700х12=8400 

40. Світодіодний стробоскоп (прожектор) 2000х4=8000 

41. Телевізор  17000х12=204000 

42. 3D – окуляри для віртуальних ігор 1000х12=12000 

43. Танцювальний інтерактивний килимок 800х12=9600 

44. Музичний ігровий килимок піаніно  800х12=9600 

45. Ігровий набір: аером ҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆
҆҆҆҆
яч для приміщень + ворота 300х12=3600 
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46. Набір настільних ігор в асортименті: 

 Джуманджи 

 Цитаделі 

 Активіті 

 Аліас 

 Містерія 

 тощо 

10000 

47. Ультрафіолетові ліхтарики 70х12=840 

48. Стіл туристичний розкладний довгий 2500х5=12500 

49. Стіл-книжка розкладний 3000х12=3600 

50. Стіл учнівський 2000х20=40000 

51.  Крісло-мішок 1500х30=45000 

52. Стілець офісний 500х240=120000 

53. Килимок (каремат) 250х120=30000 

54. Шафа 3000х12=36000 

               РАЗОМ: 1 224 740 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): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  

julis.solar@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): 
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a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

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

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

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

  


