
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 ) 
82 

 

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

 

1.* Назва проекту:  

Ресурсний центр - відкрита платформа для комунікації, навчання та 

втілення проектів 

 

2.* Вид проекту: 

проект:   + малий       
  

  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова:  

      Загальноміський 

 

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

14000, м. Чернігів, вул. Хлібопекарська, буд. 10 (ЧОО ВУТ «Просвіта») 

 

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

Ми хочемо створити нові якісні можливості для активних громадян міста 

Чернігова, через забезпечення роботи різноманітних майданчиків Ресурсного Центру. 

Подієвий майданчик з технічним забезпеченням. Відкритий простір для генерування 

ідей та проектної роботи. Творча майстерня для мистецького розвитку. Вуличний 

простір для відпочинку. 

 

5. Опис проекту: 

Ресурсний Центр це: 

• місце для навчання, генерації нових ідей, проведення презентацій, майстер-

класів, зустрічей та здорового відпочинку; 

• спільний простір для цікавого та корисного спілкування активних людей; 

• технічно-ресурсна база для проведення проектів та реалізації ініціатив; 

• площадка для взаємовигідної співпраці активних громадян міста з 

підприємцями, керівниками бізнесу та владою; 

• можливість для творчих і креативних мешканців міста знаходити джерело 

натхнення, ділитись ідеями та реалізувати себе. 
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6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 

Чернігова у разі його реалізації: 

Ресурсний центр буде працювати: 

 Понеділок – п`ятниця з 10.00 до 18.00 

 Субота-Неділя з 10.00 до 16.00 

Інший час по домовленості. 

Для всіх мешканців міста Чернігова. 

На безоплатній основі. 

 

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари   

 Мета: створити спільний простір для комунікації, генерації ідей, навчання 

активних мешканців міста Чернігова шляхом створення Ресурсного Центру. 

 

 Проблема: З початком відновлення незалежності нашої держави на початку 90-х 

років ХХ ст.  розпочався новий етап співіснування держави і громадянина. Свою 

активність люди намагались проявляти через роботу в громадських організаціях та 

ініціативних групах. В цей час відчувається брак місць для спільного напрацювання 

ідей, власного розвитку, спілкування з однодумцями.  

 Не дивлячись на певну кількість майданчиків, які почали працювати останнім 

часом. Відчувається брак локацій з певним набором послуг, з часом роботи 

(можливість роботи по домовленості), фінансовий аспект.  

 Створення Ресурсного Центру на базі Товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка 

один з кроків на шляху вирішення даного питання. Це ще один поштовх для розвитку 

активного громадянина.  

 Завдання: створення Ресурсного Центру, як спільного простору з різними 

локаціями, які б відповідали на запит активних мешканців міста і сприяли розвитку 

активності.   

  

Бенефіціари даного проекту мешканці міста, ініціативні групи, громадські 

організації. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.Столи 30шт. 30 000 

2.Стільці 150шт. 72 000 

3.Проектор 2шт + 2 екрани 30 000 

4.Ноутбуки 2 шт. 30 000 
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5.Принтери 2 шт. 12 000 

6.Кулери для води 2 шт. 3 000 

7. Велостоянка 3 000 

8.Шафи 5 шт. 30 000 

9.Розхідні матеріали всього: 24 000 

- Папір А4 500л. 6пачки*12 місяців*100грн. 7 200  

- Вода бутильована 19л. 10штук*12місяців*100грн. 12 000 

- Заправка картриджів принтера 6 разів*200грн. 1 200 

- Одноразові стаканчики 180мл.  

2000шт.*12 місяців*0.15 грн. 
3 600 

РАЗОМ: 234 000 

9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до 

територіальної громади міс та 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  

ukrformat@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): 

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

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


