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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 ) 

 

 

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

 

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

«Публічна міська бібліотека. Фокус-осередок цифрової грамотності, освіти і ресурсів» 

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

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

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

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

 

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 р-н, м. Чернігів…………………………………………………..…………… 

 

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

м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 22. Чернігівська міська комунальна Централізована 

бібліотечна система (бібліотека ім. М.Коцюбинського) …… 

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

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

 

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

Соціальний проект, який перетворює публічну бібліотеку в новий суспільний інститут, 

де розвивають освіту, цифрову грамотність і навички населення будь-якого віку. 

Мешканці отримують доступ до безкоштовних заходів з цифрової грамотності, освітніх 

курсів, інтернету і цифрових гаджетів.  

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

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

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

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

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Проектом пропонується створити на базі бібліотеки ім. М.Коцюбинського осередок 

цифрової грамотності і освіти з використанням більш сучасного, мобільного, 

інтерактивного обладнання для проведення освітніх заходів, як для проведення в різних 

приміщеннях, так і використовуючи існуючу зелену зону поряд з будівлею. Місто 

залучить публічну бібліотеку в процес формування інформаційної культури громадян 

для реалізації потреб людини в отримання нової інформації, можливостей нових 

комунікацій, так і безкоштовних освітніх можливостей за іншими напрямками. Зараз в 

міській  бібліотеці функціонують освітні заходи (безкоштовні курси української мови, 

іноземна мова, цифрова освіта та інші), які використовують морально застаріле 

статичне обладнання. Щоб надавати якісні послуги слухачам є нагальна потреба в 

осучасненні цього обладнання. 

…………………………………………………………………………………... 

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

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

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

 

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)  

Заходи будуть доступні мешканцям в години роботи бібліотеки, без обмежень за 

категоріями, віком і соціальним статусом. 

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

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

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

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

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

 

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)   

Суспільство за короткий проміжок часу здійснило «цифровий комунікаційний 

стрибок», а відсутність цифрових компетентностей у більшості населення ще досі є 

викликом. За дослідженнями Мінцифри, досить висока частка українців не володіють 

базовими цифровими навичками, а саме 37,9% українців у віці 18-70 років мають 

цифрові навички на рівні нижче середнього, ще 15,1% взагалі не володіють ними. 53% 

населення за методологією оцінки цифрових навичок, яка застосовується 

Єврокомісією, знаходяться нижче позначки «базовий рівень». Окрім проекту «ДІЯ. 

Цифрова освіта», який досі ще наповнюється освітніми матеріалами, відсутні інші 
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ініціативи, програми та заходи в т.ч. місцевого рівня, спрямовані на підвищення рівня 

цифрової грамотності населення - особливо людей старшого віку. Результатом проекту 

є створення реальних умов для жителів міста з повноцінного використання нового 

обладнання вищої якості. В сучасній концепції «розумного міста», за яким зараз йдуть 

міста Європи, створюються реальні переваги для життя городян, але досягнути їх без 

розвитку базових навичок мешканців в сучасному суспільстві неможливо. Майбутнє 

переведення комунікацій в безпаперовий формат та державних послуг в онлайн, стане 

не шоком а легким, зрозумілим кроком доступним для кожного. 

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

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

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

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.Інтерактивна панель в комплекті (1 комплект), в т.ч.: 

панель, стійка, програмне забезпечення, відео 

обладнання, освітлювальне обладнання. 

300 000 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

РАЗОМ: 300 000 

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  

…m_katolik@ukr.net…………………………………...…    для зазначених вище цілей  

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….………….. 
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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?  

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

 
 

 




