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 )

60

Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення!
1.* Назва проекту (не більше 15 слів):

Чернігів місто здорових українців
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказу0є тип
проекту):
проект: х малий
великий
Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону):
м. Чернігів (загальноміський)
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
ГО Україна. Краще життя.
Юридична адреса: м. Чернігів вул. Мазепи,22.
Фактична адреса: м. Чурнігів вул. Гоголя,3 офіс7
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Проведеня виставки здорового способу життя, лекції та консультації фахівців, а саме:
вертебролог, психолог, масажист, лектор по здоровому способу життя.
Вимірювання температури тіла, артеріального тиску, рівня цукру в крові і для кожного
бажаючого за попереднім записом безкоштовний сеанс профілактично - лікувального
масажу. Виготовлення та розповсюдження буклетів з принципами здорового способу
життя серед населення міста Чернігів.
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5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт,
який може бути потенційним виконавцем проекту):Даний проект передбачає
допомогти мешканцям міста звільнитись від шкідливих звичок, які призводять до різних
захворювань і набути нові звички здорового способу життя. В рамках цього проекту
передбачені роздача рекламних запрошень формату еврофлаєр та А -3 , а також
інформаційних буклетів з принципами здорового способу життя формату А -4 серед
населення міста Чернігів.. Будуть проведені виставки здорового способу життя один
раз на місяць або 12 разів за рік в орендованому приміщенні розміром 200 метрів
квадратних, а в теплу пору року і якщо дозволить епідеміологічна ситуація, то виставка
здоров’я планується проводитись на відкритому повітрі у міському парку відпочинку.
Будуть використовуватися сучасні інформаційні стенди у кількості 10 штук, лекції та
консультації фахівців, а саме: вертебролог, масажист, психолог, лектор по здоровому
способу життя. Буде проведено вимірювання температури тіла, артеріального тиску,
рівня цукру в крові, а для кожного бажаючого не частіше ніж один раз в місяць
безкоштовний сеанс профілактично - лікувального масажу за попереднім записом в
орендованому спеціально обладнаному приміщенні. Масажист зможе приймати
щоденно по 6 (шестеро) людей у робочі дні: 22 робочі дні * 6 людей =132 людини

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)
Окрім того, що проектом будуть охоплені різні категорії населення міста, які зможуть
вільно підвищити свій рівень обізнаності з питань здоровья та здорового способу
життя, також всі розроблені матеріали інформаційної кампанії будуть знаходитись у
вільному доступі. Цими ресурсами зможуть безперешкодно скористатись не тільки
окремі мешканці Чернігова, а й профільні державні управління і департаменти
(структури сім’ї та молоді, центри соціальних служб, медичні установи та інш.)
Консультації вищевказаних фахівців буде відбуватися за попереднім записом для всіх
категорій населення

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)
Сучасна наука довела ,що для ефективного лікування хронічних захворювань
необхідно також застосовувати медицину здорового способу життя. Терапія ліками дає
тільки тимчасовий ефект, але справжній прогрес в лікуванні має місце тоді, коли
пацієнт змінює свій спосіб життя. Це стосується серцево – судинних захворювань,
цукрового діабету, онкології та інших хронічних захворювань.
Для тих хто сьогодні здоровий, медицина здорового способу життя – це реальна
можливість зберегти здоров’я і насолоджуватись повноцінним життям до поважного
віку.

2

3
8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
Орієнтовна вартість
(брутто), грн

Складові завдання
1.Поліграфія формату А-3, А-4 та «єврофлаєр»

23000

2.Виготовлення стендів 10 шт *1000грн

10000

3.Пульсооксиометр 3шт *292 грн

876

4.Тиско вимірювач 2шт * 590 грн

1180

5.Канцелярія

1000

6.логістичні расходи та безпека

12000

7. Тест полоски для глюкометра 20 упаковок * 300 грн
8.Глюкометр 2шт * 360 грн

6000
720

9.Оренда приміщення з спеціально обладнаним
масажним кабінетом з включеними комунальними
послугами 40 метрів квадратних * 50 грн = 2000 грн
2000грн *12 місяців = 24000грн
10.Оренда приміщення 200 метрів квадратних разом з
аудіо і відео апаратурою для проведення виставки
здоров’я 12 днів * 1000 грн
11. Засоби індівідуального захисту

24000

6000
1500

12.Оплата фахівців ( вертебролог, психолог, лектор по
здоровому способу життя) 3 фахівця по 1000 грн за
виставку = 3000 грн за виставку
3000грн * 12 виставок = 36000грн

36000

13.Оплата масажиста 10000 грн за місяць * 12 місяців

120000

РАЗОМ:

242276
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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 19671973@ukr.net,
ipoluyan7@gmail.com для зазначених вище цілей
Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….…………..
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?
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