
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 ) 
58 

 

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

 

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

«Центр екологічного виховання – твій еко-шанс»  

 

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):  

Проект буде реалізовано на всій території міста Чернігова та 

Чернігівської області (природо-заповідні зони та об’єкти), до його 

реалізації будуть залучені всі бажаючі мешканці міста Чернігова, які 

входять до маломобільних груп та найбільш вразливих верст населення: 

дорослі особи з інвалідністю різного віку та нозологій;  діти з інвалідністю 

та особи, які супроводжують інваліда 1 групи або дитину-інваліда та люди 

старшого (похилого) віку. 

 

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

Юридична та фактична адреса : 14034, м. Чернігів, вул Рокосовського, 60 

Чернігівське міське громадське об’єднання інвалідів ≪Шанс≫. 
 

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

Даний проект буде направлений на об’єднання комплексу послуг з 

екологічного виховання, формування екологічної свідомості осіб з 

інвалідністю, в тому числі вперше осіб, які пересуваються на візках, людей 

поважного, старшого віку шляхом створення Центру екологічного 



 

 

виховання. Ці послуги дадуть можливість дізнатися про  досягнення  

окремих природоохоронних об’єктів та територій,  про флору, фауну, їх 

рекреаційний потенціал, про природне багатство довкілля міста та  області, 

отримати психологічну підтримку, екологічні знання з охорони довкілля, 

залучитися до здорового способу життя, мати можливість відвідати 

установи, об’єкти та території природно-заповідного фонду міста 

Чернігова та Чернігівської області. 

 

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

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

  Проект передбачає створення Центру екологічної виховання для 

найбільш вразливих верств населення, а саме: осіб з інвалідністю, в тому 

числі для осіб, які пересуваються на візках, людей поважного, старшого 

віку. В даному Центрі вище зазначені категорії осіб зможуть отримати 

екологічні знання (навчаться сортувати тверді побутові відходи, 

вивчатимуть основи компостування); за допомогою методу арт-терапії 

будуть використовувати речі бувші у вжитку і  природні матеріали для 

створення композицій сучасного живопису; відбуватиметься залучення 

учасників проекту до здорового способу життя, шляхом занять спортом на 

свіжому повітрі. Учасники проекту зможуть прийняти участь в екскурсіях 

до природно-заповідних зон, водойм та територій з унікальними 

ландшафтами рідного краю. Вперше будуть організовані еко-екскурсії по 

регіональному ландшафтному парку (РЛП) «Ялівщина»  для людей, які 

пересуваються на інвалідному візку, адже проектом передбачено 

використання власного спеціалізованого автотранспорту Чернігівського 

міського громадського об’єднання інвалідів «Шанс». Для формування 

відповідних груп з участю осіб, які пересуваються на інвалідному візку, 

буде працювати диспетчерська служба. Учасники проекту матимуть 

можливість прийняти участь у туристичних квестах екологічного 

напрямку, спортивно-розважальних іграх тощо. Особливістю цього 

проекту є ще важлива для даної категорії осіб психологічна підтримка, яка 

надаватиметься учасникам проекту під час всіх заходів, що 

проводитимуться в рамках проекту, полягатиме вона в неформальному 

спілкуванні з психологом і використанні, в присутності фахівців, методу 

рівний-рівному. 

  

 

 

 

 



 

 

 

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)  

Проект буде доступним для всіх мешканців Чернігова, які 

відносяться до осіб з інвалідністю  різних нозологій та різного віку, в тому 

числі для дітей з інвалідністю (включаючи супроводжуючих осіб дитини з 

інвалідністю та супроводжуючого 1 групи ); осіб з інвалідністю, які 

пересуваються на візку; людей старшого, похилого віку. 

Послуги, які передбачені в проекті, надаватимуться учасникам 

безкоштовно. 

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)  

Метою проекту є створення Центру екологічного виховання де 

надаватиметься комплекс послуг з екологічного виховання, формування 

екологічної свідомості в учасників проекту, їх дбайливе ставлення та 

відповідальність за довкілля рідного краю. Розширення особистісного 

світогляду та підвищення екологічної культури.  

Ці послуги дадуть можливість дізнатися про стан та рекреаційний 

потенціал окремих природоохоронних об’єктів та територій,  їх флору, 

фауну, про природне багатство довкілля міста та області. Участники 

проекту отримають психологічну підтримку, екологічні знання з охорони 

довкілля, залучиться до здорового способу життя, будуть мати можливість 

відвідати  об’єкти та території природно-заповідного фонду міста 

Чернігова та Чернігівської області. 

Небачено активна й здебільшого непродумана діяльність людини, 

супроводжувана знищенням природних ресурсів і забрудненням 

навколишнього середовища, призвела до того, що нині біосфера планети 

перебуває в критичному стані, людству загрожує глобальна катастрофа. 

Попередити яку, можна лише об’єднанням зусиль жителів планети через 

екологічне виховання всіх верств населення. На жаль, Україна в цілому, та 



 

 

Чернігів зокрема, не може похвалитися великою кількістю програм, які 

спрямовані на екологічне виховання жителів.  

Екологічним вихованням молоді та юнацтва займаються навчальні 

заклади, а люди похилого віку та особи з інвалідністю не мають джерел 

екологічної інформації і відчувають брак знань в даній області, а саме 

старше покоління є носієм народної мудрості та прикладом для 

наслідування, а отже екологічне виховання, яке включає гуманне 

ставлення до природи та розумне використання її ресурсів, має 

передаватись від покоління до покоління, адже екологічне виховання всіх 

жителів планети може врятувати її екологію. 

Відповідно до Концепції екологічної освіти України основним її 

завданням має бути формування екологічної культури засобами 

формальної і неформальної освіти у всіх верств населення. І найкращим 

помічником у цьому є сама природа. Але природа сама собою не виховує. 

Людина бережно ставиться до довкілля за умови активної взаємодії з 

навколишнім середовищем. 

  Враховуючи вище сказане в рамках проекту планується створення 

Центру екологічного виховання на базі Чернігівського міського 

громадського об’єднання інвалідів «Шанс», де відбуватиметься екологічне 

виховання осіб з інвалідністю та осіб поважного, старшого віку  шляхом 

проведення екологічних та оздоровчих заходів. Проводитимуться арт-

терапевтичні заняття з використанням природних матеріалів та речей 

бувших у вжитку, таким чином від даних занять буде подвійний вплив – 

психологічне розвантаження – головне завдання арт-терапії та друге життя 

речей, тобто замість того, щоб відправитись на смітник речі будуть 

використані у побуті. З метою розуміння важливості щодо правил 

сортування сміття та його переваг для збереження екології 

проводитимуться тренінги навчання навикам сортування вторинної 

сировини, використання екологічних альтернатив для заміни пластику, 

полімерних та пластикових товарів. Учасники проекту отримають навички 

компостування.  Також в рамках проекту відбуватиметься залучення осіб 

поважного віку та осіб з інвалідністю до здорового способу життя через 

заняття спортом на свіжому повітрі. Учасники проекту матимуть 

можливість прийняти участь у туристичних квестах екологічного 

напрямку, спортивно-розважальних іграх тощо.  

          Заходи проекту будуть висвітлюватись в соціальних мережах і ми 

маємо надію, що це стане прикладом для молодого покоління вести 

здоровий спосіб життя.  



 

 

  Еко-туризм також сприятиме інтеграції осіб з інвалідністю та осіб 

поважного, старшого віку у суспільство. Люди пізнаватимуть рідний край, 

спілкуватимуться між собою, відчуватимуть, що живуть повноцінним 

життям та мають можливість подорожувати не дивлячись на вади.   

  Отже, реалізація проекту - це екологічне виховання мало мобільних 

жителів Чернігова (осіб з інвалідністю та людей поважного, старшого 

віку), подолання соціальних, комунікаційних та психологічних бар’єрів, 

налагодження втрачених соціальних зав’язків людей старшого (похилого) 

віку та осіб з інвалідністю. Популяризація здорового способу життя та 

зелений туризм до природно-заповідних зон з організацією відпочинку та 

неформального спілкування на природі. Для учасників проекту це новий 

крок у створенні екологічно-доступного туризму, підвищення якості 

життя, поява знайомств та пошук нових інтересів, сил до життя, а головне 

знання, які допоможуть зменшити негативний вплив людини на природу.  

  Для Чернігова це один з небагатьох проектів, направлений на 

збереження та підтримку екології міста. І під час реалізації проекту особи з 

інвалідністю та люди похилого віку власним прикладом покажуть на 

скільки важливим є цінити природу та її ресурси.  

  До реалізації проекту будуть залучені всі бажаючі мешканці міста 

Чернігова, які входять до маломобільних груп населення: дорослі особи з 

інвалідністю різного віку та нозологій;  діти з інвалідністю та особи, які 

супроводжують інваліда 1 групи або дитину-інваліда  та люди старшого 

(похилого) віку. 

 

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

орієнтовна вартість)   

 

Складові завдання 

Орієнтовна 

вартість (брутто), 

грн 

1. Матеріально - технічне забезпечення роботи власного 

спеціалізованого транспорту ЧМГОІ «ШАНС» - Fort 

Transit 2013року для перевезення  осіб з інвалідністю 

на візках (паливно-мастильні матеріали, зап.частини)  

          ( 6 місяців* 3 215 грн.) 

         19 290,00 

2. Технічне обслуговування власного спеціалізованого 

транспорту ЧМГОІ «ШАНС» - Fort Transit 2013року 

для перевезення  осіб з інвалідністю на візках  

         10 000,00 



 

 

3. Матеріально-технічне забезпечення роботи 

психолога, соціального педагога, тренера з 

екологічного виховання (папір для фліпчарту, 

маркери для фліпчарту, папір в тому числі офісний, 

маркери, магнітна дошка, ножиці, картон, фарби, 

пензлі, рамки, клей ПВА, клей монтаж та інше) 

28 750,00 

4. Придбання оргтехніки (ноутбук, 

багатофункціональний пристрій) 
37 200,00 

5. Придбання спортивного інвентарю для еко-

оздоровчих занять на свіжому повітрі  

(Палки для скандинавської ходьби, ракетки тенісні,     

сітка тенісна, складний тенісний стіл, м’ячики для 

тенісу, бадмінтон, еспандери, м’ячі волейбольні, 

каремати, дартс електронний,тощо) 

 

48 970,00 

 

 

 

6. Екскурсійні послуги до природно-заповідних зон 

Чернігівщини (оренда транспорту з водієм) 24 

екскурсії  

432 800,00 

7. Продукти харчування (вода питна, чай, кава, цукор, 

печиво, одноразовий посуд, серветки і т.д.) 
14 600,00 

8. Винагорода за роботу: водій власного транспорту 

ЧМГОІ «Шанс» ( 24 виїзди); фасилітатор  (9 місяців); 

психолог (6 місяців), соціальний педагог ( 3 місяці) 

диспетчер (6 місяців), бухгалтер (11 місяців), 

прибиральниця (11 місяців), еколог ( 24 екскурсії); 

тренер з екологічного виховання (6 тренінгів); 

медичний працівник (24 години); інструктор 

здорового способу життя (14 заходів); 

211 300,00 

9.  Сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) за 

договорами ЦПХ 
46 486,00 

10.  Оплата послуг ( заправка картриджа, мобільний 

зв'язок, друк інформаційних матеріалів) 
11 650,00 

РАЗОМ: 861 046,00 

 

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 0моб.тел. 

(063)1489271; (050)6727591  для 

b) я 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?   


