
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 ) 
31 

 

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

 

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

ДЗИҐА: бібліотерапія для особливих дітей 

 

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

тип проекту): 

проект:   Х малий       
    великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву 

житлового масиву/мікрорайону):  

 

На території Чернігівського навчально-реабілітаційного центру №1 (вул. 

П'ятницька, 69-А), Чернігівського навчально-реабілітаційного центру №2 

(проспект Перемоги, 183), «Навчально-реабілітаційний центру» 

Чернігівської обласної ради (вул. 1 Травня, 56), Чернігівського 

дошкільного навчального закладу №23 (пр-т Миру 29-а);Чернігівської 

міської центральної бібліотеки для дітей ім. О. П. Довженка (вул. 

Кирпоноса, 22) та бібліотеках-філіалах для дітей №1, 2, 3 (вул. Варзара, 14; 

вул.Льотна,12; вул. Захисників України,7В). 

 

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

Чернігівська міська центральна бібліотека для дітей ім. О.П. Довженка 

Чернігівської міської централізованої бібліотечної системи 

 

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

Проєкт «ДЗИҐА: бібліотерапія для особливих дітей» пропонує організацію 

та проведення краєзнавчих квестів, квізів, літературних перегонів на 



знання творчості письменників Чернігівщини, інтерактивних літературних 

ігор, лялькового інтерактивного театру «Казки Чернігівщина – власна 

версія», арт-майданчику: казкотворення про рідний край, роботи 

креативної етно-майстерні та технічної майстерні «3D-технології» для 

розкриття творчих здібностей дітей. 

 

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на 

суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту): 

 

 Бібліотекарі бібліотек міста для дітей мають практичні навички 

спілкування, організації та проведення змістовного дозвілля дітей, в тому 

числі і для дітей з інвалідністю. 

 З травня 2012 року у Центральній міській бібліотеці для дітей ім. О.П. 

Довженка діє Інформаційно-консультаційний центр «Ти – не один», 

створений для соціально-незахищених верст населення (дітей) та дітей з 

інвалідністю. Центр функціонує завдяки гранту, наданого програмою 

«Бібліоміст» в Україні; пріоритетним напрямком його діяльності є 

різнопланова робота з дітьми з інвалідністю. 

 Новий проєкт «ДЗИҐА: бібліотерапія для особливих дітей» має на меті 

створити універсальний креативний бібліопростір для проведення 

пізнавального дозвілля учнів Чернігівського обласного навчально-

реабілітаційного центру та Чернігівського дошкільного навчального 

закладу №23 для дітей з вадами зору, Чернігівського навчально-

реабілітаційного центру №1 для дітей з вадами слуху, Чернігівського 

навчально-реабілітаційного центру №2 для дітей з особливими освітніми 

потребами, зумовленими складними вадами розвитку та Чернігівського 

навчально-реабілітаційного центру №2. Обраний формат може бути легко 

адаптований до будь-якої дитячої аудиторії.  

 

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)  

Інтерактивні безкоштовні заходи для дітей з інвалідністю, адаптовані 

для проведення як на території спеціалізованих закладів, так і в 

приміщенні та на подвір’ї бібліотек.   



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). 

Виявити та розкрити творчі здібності дітей з особливими потребами, 

показати можливість творчої самореалізації. За успішної реалізації в 

подальшому об’єднати спільним проєктом «Дзиґа: бібліотерапія для 

особливих дітей» загальноосвітні школи та всі навчально-реабілітаційні 

заклади міста, що дасть можливість об’єднати зусилля у майбутньому 

задля виховання поваги до людей з особливими потребами в суспільстві 

через подальші спільні проєкти. 

В межах проєкту планується виконати кілька завдань: створення 

інтерактивного театру, казкотворення разом з чернігівськими 

письменниками, інтерактивні літературні ігри, етно-майстерня та технічна 

майстерня  «3D-технології», арт-майданчик. 

 

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

орієнтовна вартість) 

Складові завдання 

Орієнтовна 

вартість (брутто), 

грн 

1. Мобільний стенд рол-ап Budget 100x200 см 700 

2. Петличний мікрофон (4 шт.) 6000 

3. Автономна акустична система 6000 

4. Мережевий подовжувач на котушці 2E Garden 1000 

5. Ноутбук Lenovo V15-ADA (82C700AKRA) 

Iron Grey  
18000 

6. 3D-принтер XYZprinting Da Vinci F1.0 36 000 

6.1. Картридж із ниткою XYZprinting 

1.75мм/0.6кг PLA (NFC) 
10000 

6.2. 3D ручка Magic Pen МЕГАНАБІР 3000 



(ABS/PLA) White - 2 шт.  

6.3. Додатковий еко-пластик для 3D ручки 1000 

7. Придбання необхідних матеріалів для 

проведення інтерактивних заходів 
 

7.1. Канцелярські товари (папір, ватман, клей, 

фарби, пальчикові фарби, фарби для аквагриму, 

кольорові олівці, фломастери, ножиці, степлери, 

канцелярські ножі, пластилін, дошки для 

пластиліну, кінетичний пісок, вологі серветки, 

дезинфікуючі засоби) 

10000 

7.2. Матеріали для проведення майстер-класів 

(тканина, стрічки, нитки, голки, ножиці, паєтки, 

термоклейовий пістолет, синтетичний 

наповнювач для іграшок, флісова тканина, 

гудзики і т.д.) 

15000 

7.3.Ляльки-рукавички для інтерактивного 

лялькового театру 
15000 

7.4.Сувенірна продукція для учасників проєкту 15000 

       7.5.Ігровий столик для кінетичного піску  

 
3000 

РАЗОМ: 139700 

 

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  

……………………………………………...…    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?   


