
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 ) 
26 

 

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

 

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

Покращення надання хірургічної допомоги дітям міста Чернігова та області. 

 

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує тип 

проекту): 

проект:    малий       +  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Загальноміський. 

 

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

Вул. Пирогова, 16, Чернігів 

 

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

Єдиним хірургічним стаціонаром для дітей міста Чернігова та області є хірургічне 

відділення КНП "Чернігівська обласна дитяча лікарня" ЧОР. Хірургічна допомога дітям 

надається в цьому відділенні цілодобово. Щорічно проходить лікування більше 2000 

дітей і проводиться більше 1500 операцій. Відділення потребує реорганізації та 

покращення умов перебування дітей та батьків у відділенні. 

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Покращення умов перебування дітей в хірургічному відділенні полягає в перебудові 

багатомісних палат (6 – 7 ліжок) в більш комфортні палати (2 – 3 ліжка) з можливістю 

спільного перебування дитини та батьків. Спільне перебування дитини та батьків в 

периоперацйному періоді зменшує хвилювання маленьких пацієнтів та прискорює їх 

одужання. Також, в результаті реалізації проекту передбачено заміна палатних меблів 

(функціональні ліжка, біля ліжкові тумбочки, матраци, столи, стільці). Комфортне 

  



перебування дітей в хірургічному стаціонарі дозволить мінімізувати стресові фактори 

та прискорити одужання. 

 

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)  

Проект передбачає перебування в комфортних умовах хірургічного стаціонару всіх 

дітей міста Чернігова та області. Причому, відповідно щорічних звітів статистично 

саме 2/3 дітей, що перебували у відділенні – місцеві мешканці. Обмеження в часі 

госпіталізації відсутнє, т.я. відділення проводить планову та невідкладну хірургічну 

допомогу цілодобово. 

 

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)   

Головною метою проекту є покращення умов перебування дітей у хірургічному 

відділенні, створення більш комфортних умов спільного перебування дітей раннього 

віку та їх батьків. Реалізацією цього проекту забезпечується одна із складових турботи 

про комфортне дитинство – спільне перебування дитини з батьками в пери 

операційному періоді. Відповідно, комфортне дитинство є підґрунтям майбутньої 

здорової соціальної поведінки та побудови міцного суспільства та громади міста. 

Користуватись  результатами реалізованого проекту зможуть всі діти міста Чернігова 

та області з хірургічною патологією.  

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Перебудова палат загального перебування 

(формування 3-х міжкімнатних перегородок – 36 

м
2
) 

35000 

2. Фарбування, оздоблення (палати, коридор, 

суміжні приміщення – 280 м
2
) 

27000 

3. Заміна лінолеуму та плінтусів в палатах (200 м
2
 

лінолеум та 65 м плінтус) 
55000 

4. Функціональні ліжка (35 ліжок) 700000 

5. Приліжкові тумбочки (35 тумбочок) 350000  



6. Стільчики та столики (10 столиків та 30 

стільчиків) 
25000 

7. Матраци (35 матраців) 100000 

8. Меблі для очікування (4 банкетки чи кушетки) 8000 

9. Міжкімнатні пластикові двері (13 дверей)  100000 

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). Додається. 

 

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  

……ryolva@ukr.net………...…    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): Додається 

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

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

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


