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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 2022 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
14 

 

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

 

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

Безпечна школа.  

 

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

проекту): 

проект:       великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

м. Чернігів, діючі середні загальноосвітні школи міста Чернігова (в тому числі Ліцеї та 

Гімназії) 

 

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

32 діючі середні загальноосвітні школи міста Чернігова (в тому числі Ліцеї та Гімназії). 

 

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

Під час перебування дитини в навчальному закладі відповідальність за її життя та 

здоров’я несуть вчителі та персонал шкіл. Ми хочемо забезпечити хоча б половину 

штатного складу навчальних закладів знаннями та практичними навичками з надання 

домедичної допомоги дітям та дорослим (з медичної точки зору підліткам надається 

допомога так само, як і дорослим). Вони включатимуть:  навички серцево - легеневої 

реанімації, протишокові заходи, надання безпечної пози, допомоги при травмах, опіках, 

судомах, запамороченнях, отруєннях, інструкції щодо дій в натовпі. 

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Протягом року буде проведено 73 тренінги по 8 годин,  в 32х середніх загальноосвітніх 

школах міста Чернігова (включаючи навчальні заклади, що отримали акредитацію 

Ліцеїв та Гімназій), по 14 учасників на кожному (вчителі, менеджери, технічний 

персонал - за бажанням, але не меньше ніж 40% штатного складу закладу освіти) - 
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загалом 1022 учасники.  Приміщення для проведення тренінгу має надати навчальний 

заклад. Навчання буде проводитися парою тренерів. 

На тренінгу учасники отримають знання та навички надання домедичної допомоги при: 

зупинці дихання та серцебиття (також визначати ці стани), навчаться надавати 

протишокову допомогу, надавати потерпілому безпечну позу, надавати допомогу при 

травмах, опіках, судомах, запамороченнях, отруєннях, отримають інструкції щодо в 

натовпі. 

Навчання має відбуватися з використанням всіх сучасних та доступних засобів надання 

домедичної допомоги, та симуляції домедичної допомоги. Серед технічних засобів 

мають бути використані: манекени - симулятори серцево-легеневої реанімації дітей та 

дорослих (по 4 шт. на групу, для напрацювання моторної пам’яті), навчальний 

дефібрилятор (2 шт.),  екран та проектор, аудіосистема для презентації (в т.ч. 

демонстрації відео), каремати для відпрацювання симуляції. 

А також засоби індивідуального захисту та витратні  матеріали: індивідуальні медичні 

маски, одноразові перчатки, маски-клапани, кровоспинні засоби: джгути Есмарха, 

турнікети, медичні косинки, бинти, індивідуальні перев'язувальні пакети. 

Демонстраційні матеріали: оклюзійна пов’язка, гелева подушка, термоковдра, мішок 

Амбу.  

 

 

 

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)  

Безпосередньо доступом до навчання зможе скористатися 1022 працівники шкіл міста 

Чернігова.  Будь - хто з працівників школи зможе подати заявку і стати одним з 

учасників тренінгів (але не менше ніж 40%  і не більше 50% штатного складу кожного 

закладу освіти). Всі учні та працівники шкіл міста Чернігова будуть знаходитися у 

безпеці, поряд з компетентними рятівниками, що пройдуть навчання за проектом. 

Рятівники - це будь-де та назавжди, тож усі жителі міста Чернігова, що можуть 

потрапити в небезпечну ситуацію, що загрожує життю та здоров’ю на очах у 

рятувальника - отримають від нього допомогу. 

 

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)   

В середніх загальноосвітніх закладах м. Чернігова працює близько 2500 працівників 

(вчителів, менеджерів, технічного персоналу), які, на жаль, не мають необхідних знань, 

навичок і м’язової пам’яті, для надання першої домедичної допомоги. Школа - це не 

тільки осередок освіти і культури, а ще й місце щільного скупчення дітей - місце, де 

травмування чи невідкладний стан не очікується, але відбувається. Що робити вчителю 
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у випадку, коли в полі його зору травмувалася дитина? Як допомогти, а головне не 

нашкодити? Як уберегтися самому від небезпеки? Як виконати регламентовані 

законодавством дії? Ну і перш за все: Як встигнути в критичній ситуації врятувати 

життя, розпізнати серйозну проблему, не злякатися? 

Переконана, що жоден працівник не хоче потрапити в подібну ситуацію, але ще гірше 

потрапити в неї і бути безпорадним. Ще менше цього хочуть батьки учнів. Освітні 

заклади, що навчають своїх працівників домедичній допомозі, безперечно, вважаються 

батьками більш престижними. 

 

Всі перелічені факти, актуалізуються ще й останніми тенденціями в законодавчому 

полі, де наразі розглядається обов’язковість домедичної освіти всіх працівників, що 

працюють у сфері освіти. 

 

Від швидкості надання домедичної допомоги напряму залежить можливість врятувати 

життя людини.Так при масованих артеріальних кровотечах мова може йти про 40 

секунд, за які людина стікає кров’ю, зупинка дихання залишає нам 7-15 хвилин, доки 

не почнуться незворотні процеси в головному мозку, пневмоторакс (пошкодження 

легень) до 40 хвилин.  Діти складають окрему, більш вразливу категорію потерпілих на 

ряду з людьми літнього віку, які потребують надання домедичної допомоги ще швидше 

ніж дорослі, бо і  помирають швидше. 

Крім того, потрібно чітко розуміти алгоритм дій, час з який має бути надана допомога, 

законодавчу відповідальність за ненадання допомоги, а також за перевищення 

допустимих заходів. 

Окрему увагу потрібно приділити відмінності у наданні домедичної допомоги дітям (6-

12 років), підліткам та дорослим (в домедичній допомозі дорослим вважається особа, 

яка візуально за фізичною компелекцією нагадує дорослого). Таку інформацію 

учасникам тренінгу має надати акредитований інструктор з домедичної допомоги. 

 

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

вартість)   

 

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.Винагорода тренера (в яку входить проведення 

тренінгів та створення методичних матеріалів для друку 

посібника)(73тренінга*300грн*8годин*2тренери) 

350 400,00 грн  

2.Друк посібників  

(100грн*14осіб*73 тренінги) 
102 200,00 грн 

3. Закупівля ЗІЗ  

 

перчатки  

(2 пари*10грн*14 осіб*73 тренінги) 

Всього           36 792,00 грн 

в т.ч: 

20 440,00 грн 
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клапан-маска 

(1 шт*16грн*14осіб*73тренінги) 

16 352,00 грн 

4.Закупівля роздаткового матеріалу 

Клапан -маска+перчатки+чохол-брелок  

(80грн*14осіб*73 тренінги) 

81 760,00 грн 

5. Закупівля обладнання, а саме:  

Дефібрилятор навчальний 

2 шт., *25 000грн 

Манекен підлітковий  

2 шт.,*28 000 

Манекен дорослий 

2 шт.*28 000 

 

 Всього         162 000,00 

грн 

в т.ч. 

                      50 000,00 грн. 

 

                      56 000,00 грн. 

 

                      56 000,00 грн. 

 

 

 

6.Дезинфектор (125грн*73 тренінги) 9 125,00 грн 

7. Кавабрейк  

(2кавабрейки * 73 тренінги*14осіб*30грн) 
61 320,00 грн 

8. Дизайн та друк сертифікатів  

(14 осіб*73тренінги*10 грн) 
10 220,00 грн 

РАЗОМ: 813 817,00 грн 

 

 

 

*Кількість обладнання та роздаткового матеріалу, за умови використання 

обладнання і матеріалів, що вже наявні в Управлінні освіти м. Чернігова, а саме: 

манекени для серцево-легеневої реанімації 4 шт., джгут Есмарха 60 шт., 

кровоспинний турнікет “Січ” 60 шт., бандаж “Січ” 60 шт., бинт еластичний 60 шт., 

кровоспинні джгути 4 шт., корсет шийний 10 шт., муляжі ран (силіконові. 

комплект) - 2 шт., шина м’яка 15 шт., шина колінчаста 15 шт., оклюзивна наліпка 

5 шт., термоковдра 15 шт., косинка х\б 30 шт., ноутбук 1 шт., проектор 1 шт., 

каремати 14 шт. 

 

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).  
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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 

a.starodyb@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): 

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

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


