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

 

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

Назва проекту: Центр культурного розвитку для вразливих верств 

населення “Наша сила – в єдності” 

 

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):  

Деснянський, Новозаводський райони (р-н вул. Козацької, прос. Миру) 

 

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

    Чернігів, вул. Козацька 1  (корп. 8 Чернігівського національного 

технологічного університету); вул. Козацька, 1 б (гурт. 2 Чернігівського 

національного технологічного університету).  

 

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

Продовжити діяльність Культурно-просвітницького центру для 

вразливих верств населення (створеного у 2019 р. на базі ЧНТУ), як 

Центру культурного розвитку для вразливих верств населення Чернігова 

(одинокі матері з дітьми, багатодітні сім’ї, члени сімей АТО, ВПО, 

інваліди, пенсіонери, малозабезпечені сім’ї та ін.) з метою сприяння у 

розв’язанні їх соціальних проблем засобами культури й мистецтва, 

включення у суспільне життя чернігівської громади. Кількість бенефіціарів 

становить не менш ніж 200 осіб. 
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5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Проблеми вразливих верств населення продовжують залишаються 

насущними для України. Станом на липень 2020 року в Чернігові було 

обліковано 1136 багатодітних сімей, учасників бойових дій АТО – близько 

4 тис. осіб, 54 родини загиблих воїнів, близько 82 тис. пенсіонерів, близько 

27 тис. інвалідів (з них – більше 1500 дітей), близько 1,5 тис. внутрішньо 

переміщених осіб. 

Цілий ряд законів України регулюють питання правового, соціального 

становища означених верств населення, вирішуються питання їх 

економічного стану – матеріального забезпечення, забезпечення житлом, 

працевлаштування, медичного обслуговування тощо. Разом із тим в роботі 

із вразливими верствами населення важливу роль відіграє створення умов 

для відновлення їх нормального психологічного стану,  дієвої соціальної 

адаптації для того, щоб ці люди дійсно відчували себе повноцінними 

мешканцями чернігівської громади. 

У 2020 році в межах реалізації проекту Бюджету участі у Чернігові 

ефективно функціонував Культурно-просвітницький центр для вразливих 

верств населення “Наша сила – в єдності”, який засобами культури та 

мистецтва вирішував деякі проблеми вразливих верств населення в громаді 

Чернігова. Проект отримав підтримку і соціальне визнання як серед ВПО, 

членів сімей АТО, інвалідів, пенсіонерів, багатодітних сімей та ін., так і 

серед представників органів місцевого самоврядування та чернігівської 

громади. Вважаємо за доцільне продовжити його роботу, але вже як 

Центру культурного розвитку для  вразливих верств населення Чернігова 

як з урахуванням попереднього досвіду, форм роботи, так і з 

використанням нових ідей і практик. 

 

Реалізація проекту включає наступні складові: 

1. Створення реєстру осіб, які бажають взяти участь у реалізації даного 

проекту. Створення ініціативної групи з числа учасників Проекту 

для допомоги у його реалізації з урахуванням досвіду попередніх 

проектів, які реалізовувалися у 2017-2019 рр..  

2. Організація соціологічного дослідження “Оцінка соціально-

економічного становища вразливих верств населення: гендерний 

аспект”.  

3. Проведення творчих зустрічей та лекцій з історії та культури, права 

України. 
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4. Екскурсійна складова проекту “Вивчаємо історію та культуру 

України”. 

5. Проведення майстер-класів “Навчись сам і навчи іншого”. 

6. Проведення психологічних тренінгів. 

7. Організація спортивно-оздоровчої роботи з фізичної культури “В 

здоровому тілі – здоровий дух”. 

8. Курси класичного масажу. 

9. Курси англійської мови. 

10. Програма правового виховання. 

11. Випуск інформаційно-методичних матеріалів. 

12. Підведення підсумків Проекту.  

 

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)  

Категорії мешканців, які зможуть  користуватися результатами реалізації 

даного проекту: 

 

 Вразливі верстви населення різних вікових груп будуть задіяні в 

активний творчий процес, отримають змогу продовжити власний 

творчий розвиток та процеси соціальної адаптації та реінтеграції у 

чернігівську громаду;  

 Представники Департаменту соціального захисту населення 

отримують нові інформаційно-методичні матеріали для роботи з 

вразливими верствами населення Чернігова; 

 Представники громади міста, громадські та волонтерські організації 

України зможуть ознайомитися із справами вразливих верств 

населення Чернігова шляхом ознайомлення з результатами 

соціологічних досліджень, висвітленням результатів роботи у ЗМІ, 

інформаційно-методичними матеріалами тощо для координації та 

об’єднання зусиль всіх сторін, зацікавлених у вирішенні проблем 

вразливих верств населення. 

 

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 
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реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які 

зможуть користуватися результатами реалізації завдання)   

Основна мета проекту:  

Центр культурного розвитку “Наша сила – в єдності” продовжує 

свою діяльність з метою надання допомоги вразливим верствам населення 

Чернігова у поверненні до нормальної життєдіяльності, подоланні 

психофізіологічних травм, стресового стану, соціальної апатії, втрати віри 

у майбутнє та позитивне сприйняття дійсності й формування активної 

життєвої позиції. 

 

Проблема:  

Отже, вирішенням проблем вразливих верств населення в Чернігові 

займаються держава, органи місцевого самоврядування, громадські та 

волонтерські організації, що використовують різноманітні ресурси, форми, 

інструменти. Як показує практика, основні зусилля даних суб’єктів 

спрямовані на вирішення житлових проблем, питань працевлаштування, 

соціального забезпечення, влаштування дітей, молоді до навчальних 

закладів та ін.. Але, залишаються без належної уваги питання культурно-

психологічної адаптації  в середовище громади, без чого, на нашу думку, 

неможлива повноцінна соціальна адаптація вказаних категорій населення, 

їх активне включення в життя громади міста.   

 

Вплив проекту на подальше життя мешканців. 

Реалізація проекту сприятиме вихованню та формуванню 

патріотичних почуттів, сприянню духовному розвитку вразливих верств 

населення, тому що представники цих верств, ознайомившись з 

культурними надбаннями, прийнявши діяльну безпосередню участь у 

творчо-художньому процесі, будуть мати реальну можливість розв’язати 

власні психологічні проблеми, розширити коло друзів, однодумців, стати 

активними членами соціуму.  

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

І. Організація соціологічного дослідження “Оцінка 

соціально-економічного становища вразливих верств 

населення: гендерний аспект”. Мета: дослідження 

гендерних особливостей сприйняття власного 

     Витрати закладені  

в пунктах ІХ-Х 
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соціально-економічного становища чоловіками і 

жінками. 
 

ІІ. Створення реєстру осіб, які бажають взяти участь 

у реалізації даного проекту. 

Створення ініціативної групи з числа учасників 

Проекту для допомоги у його реалізації з 

урахуванням досвіду попередніх проектів, які 

реалізовувалися у 2017-2019 р.р..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Проведення творчих зустрічей та лекцій з історії 

та культури, права України 

 

Витрати закладені  

в пунктах ІХ, Х, ХІІ, ХІІІ 

ІV. Екскурсійна програма проекту “Вивчаємо історію 

та культуру України” (Батурин; Новгород-

Сіверський, Сосниця; Переяслав-Хмельницький; 

Київ; Умань; Б.Церква, с.Буки; еко-екскурсії “Голубі 

озера”, парк природи “Беремицький”; ландшафтний 

парк “Міжріченський”; Седнів; Качанівка, 

Тростянець, Сокиринці) 

129700 грн. 

V. Проведення майстер-класів “Навчись сам і навчи 

іншого” (витрати на матеріали) 

 

2900 грн. 

VІ. Проведення психологічних тренінгів 

 

 

Витрати закладені  

в пунктах ІХ, Х, ХІІ, ХІІІ 

 

 

VІІ. Організація спортивно-оздоровчої роботи з 

фізичної культури “В здоровому тілі – здоровий дух”: 

Акції “Дні здоров’я”: 

 Призи 

 Продукти харчування (овочі, рис, олія рослинна, 

борошно, м’ясна тушонка, спеції і приправи, сіль) 

Курси класичного масажу (олія для масажу) 

 

 

 

3000 грн. 

1000 грн. 

 

200 грн. 
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VІІІ. Курси англійської мови “English club”: 

Витрати закладені  

в пунктах ІХ, Х, ХІІ, ХІІІ 

 

ІХ. Матеріально-технічне забезпечення проведення 

зустрічей, лекцій, майстер-класів, психологічних 

тренінгів, підсумкових зборів учасників проекту, 

брейк-кав: 

 

- продукти харчування для брейк-кав (чай, кава, 

солодощі), одноразовий посуд 

  

- мінеральна вода 

 

 - канцелярські товари; 

 

 

- проїзні документи міського громадського транспорту 

 

 

- заправка принтера 

 

 

 

 

 

 

3000 грн. 

 

1000 грн. 

 

2000 грн. 

 

 

2700 грн. 

 

 

200 грн. 

 

 

Х. Витрати на оплату праці. Залучення фахівців 

(керівник проекту; бухгалтер; адміністратор; 

спеціаліст із технологічно-інформаційного 

забезпечення; фахівці зі спортивно-оздоровчої 

роботи; фахівець із масажу; фахівець із англійської 

мови; керівник волонтерів;  майстри hand made; 

лектори; працівники мистецтва; тренери 

психологічних тренінгів - 16 осіб). 

112300 грн. 

ХІ. Випуск інформаційно-методичних матеріалів 

(блокноти; флайєра)  
3000 грн. 

ХІІ. Оплата оренди (тимчасового використання) 

приміщень  
12000 грн. 

ХІІІ. Оплата оренди оргтехніки (проектор, ксерокс, 

ноутбук, тринога з екраном) 
27000 грн. 

ХІV. Підведення підсумків проекту. Організація 

завершальної зустрічі учасників проекту. 

Витрати закладені в 

пунктах ІХ, ХІ, ХІІ, ХІІІ 

РАЗОМ: 300000 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 
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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  

……………………………………………...…    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?   


