
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 ) 
65 

 

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

 

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

 

Технічне забезпечення пошуково-рятувального волонтерського руху 

 

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

проекту): 

 

проект:   
  

 малий        

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

 

м. Чернігів і приміська територія  

 

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

 

м. Чернігів і приміська територія  

 

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

Проєкт передбачає:  

1) створення і підтримання в належному стані матеріального резерву для 

технічного забезпечення пошуків людей, які загубилися (зникли безвісти) 

силами чернігівських волонтерів, що пройшли спеціальне навчання;  

2) проведення таких навчань силами як самих волонтерів, так і залучених фахівців; 

3) допомогу спеціаліста з техпідтримки у використанні обладнання під час 

активного пошуку на місцевості. 

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Волонтерський рух людей, які вміють і готові надавати дієву допомогу силам 

правопорядку і родичам зниклого у разі зникнення людини безвісти, зараз активно 

розвивається в багатьох містах України. У таких містах як Львів, Харків, Дніпро, Київ, 



Павлоград на рахунку волонтерів вже чимало врятованих. Такі пошукові групи є і в 

Чернігові. 

Сучасні методики пошуку на місцевості людей що загубилися, особливо в лісопарках, 

дачних масивах і приміському середовищі, включають використання додаткових 

технічних засобів. Це збільшує можливості та шанси на успіх. 

Тому проект передбачає: 

1) створення і підтримання в належному стані матеріального резерву для 

технічного забезпечення пошуків людей, які загубилися (зникли безвісти) 

силами чернігівських волонтерів, у тому числі тих, що пройшли спеціальне 

навчання;  

2) проведення таких навчань силами як самих волонтерів, так і залучених фахівців; 

3) допомогу спеціаліста з техпідтримки у використанні обладнання під час 

активного пошуку на місцевості. 

Оскільки бюджет участі не повинен фінансувати діяльність будь-якої окремо вибраної 

громадської організації, а також щоби проект сприяв діяльності всіх волонтерських 

пошукових спільнот, які можуть створитися в Чернігові, проект передбачає, що 

придбане обладнання може видаватися офіційним представникам цих спільнот під 

особисту матеріальну відповідальність у тимчасове користування на час і з метою 

навчань та активних пошуків. Після закінчення проекту воно залишається у власності 

міста і використовується з тією ж метою. 

При проведенні навчання проект передбачає максимальне задіяння фахівців та 

матеріальних ресурсів, які можна залучити на безоплатній (волонтерській, 

спонсорській) основі. 

Окрім техніки, проект передбачає можливість оплатити послуги залученого 

перевізника в разі необхідності організовано доставити групу волонтерів до/з місця 

пошуків, якщо це місце є віддаленим і доїзд іншим транспортом проблематичний. У 

разі, якщо такої необхідності протягом року не виникне, ці кошти залишаються в 

міському бюджеті. 

Також проект передбачає виплату невеликої, але щомісячної винагороди залученому 

спеціалісту з техпідтримки, в обов’язки якого входить: 

- компетентність у технічних питаннях щодо обладнання, задіяного в проекті; 

- проведення (з оформленням всієї необхідної звітності) закупівлі обладнання та 

послуг, підтримання їх робочого технічного стану, оформлення необхідних 

дозвільних документів на роботу обладнання; 

- співучасть в організації навчання та у навчанні волонтерів роботі з даним 

обладнанням (радіозв’язок, дрон), документальне і фактичне забезпечення 

видачі обладнання волонтерам для навчання та пошуку, участь з цією метою в 

активних пошуках на місцевості. 

 

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)  

 

Проєкт загальнодоступний 



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)   

 

Мета проєкту – технічна підтримка і розбудова в Чернігові волонтерського руху, 

спрямованого на розшук зниклих людей та їх порятунок. Практика залучення до цієї 

діяльності волонтерських сил є загальноприйнятою в усьому світі. В останні кілька 

років вона активно поширюється і в Україні. Чернігів, у порівнянні з багатьма іншими 

містами України, є досить безпечним містом, у якому зникнення людей безвісти 

стаються не надто часто. Але навіть в історії нашого міста є резонансні трагічні 

випадки, коли своєчасно організовані масові активні пошуки з залученням волонтерів 

збільшили би шанси на інший фінал. Тому розбудова такого руху – в інтересах усіх 

чернігівців.  

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Придбання обладнання: світловідбивні жилети, 50 шт.  1 000 

2. Придбання обладнання: рації (водонепроникні, 

протиударні), 10 шт, та оплата внесків за користування 

частотним ресурсом  

20 000 

3. Придбання обладнання: БФП лазерний кольорового 

друку, заправка картриджів до нього та та папір для 

друку оголошень про розшукуваних 

30 000 

4. Оплата послуг з автоперевезення 10 000 

5. Придбання обладнання: квадрокоптер спеціалізований 

і запасний акумулятор до нього 
100 000 

6. Винагорода спеціалісту з техпідтримки (12 міс.) 5 000 × 12 = 60 000  

РАЗОМ: 221 000 

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  

……………………………………………...…    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?  

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


