
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):  

«Суперсортери» 

 

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):  

34 заклади загальної середньої освіти м. Чернігова. 

 

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

№ 

п/п 
Навчальний заклад Адреса закладу 

1 
Спеціалізована загальноосвітня середня школа 

№ 1 з поглибленим вивченням іноземних мов 

проспект Миру, 40, 

м. Чернігів, 14000 

2 

Чернігівська спеціалізована загальноосвітня 

школа № 2  І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням іноземних мов 

14013, м. Чернігів, вул. 

Савчука, 13 

3 
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 3 Чернігівської міської ради  

14000 м. Чернігів, 

вул. Гетьмана Полуботка, 14 

4 
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 4 Чернігівської міської ради 

14008, м. Чернігів, 

вул. Толстого, 17 

5 
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 5 Чернігівської міської ради 

м. Чернігів, 

вул. Соснова, 23-А 

6 
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 6 Чернігівської міської ради 

14017, м. Чернігів,  

вул. Івана Мазепи, 35 

7 
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 7 Чернігівської міської ради 

проспект Перемоги, 197,  

м. Чернігів, 14027 

8 
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №9 Чернігівської міської ради  

14013, м. Чернігів, 

вул. Молодчого, 21 

    

a.korukovets
Пишущая машинка
68
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9 
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №10 Чернігівської міської ради 

14000, м. Чернігів,  

вул. Попудренка, 33 

10 
Чернігівський колегіум №11 Чернігівської 

міської ради 

14033, м. Чернігів, 

пр-т Миру, 137 

11 

Чернігівська загальноосвітня спеціалізована 

школа I-III ступенів фізико-математичного 

профілю №12 Чернігівської міської ради 

м. Чернігів, вул. Доценка, 22 

12 
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 13 Чернігівської міської ради 

14021, м. Чернігів, 

вул. Любецька, б. 40 

13 
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №14 Чернігівської міської ради 

14000, м. Чернігів,  

вул. Текстильників, 30 

14 
Ліцей №15 Вул. Козацька, 4Б, 

м. Чернігів, 14037 

15 

Навчально-виховний комплекс 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

інформаційно-технологічний ліцей № 16" 

Чернігівської міської ради 

14027, м. Чернігів,  

вул. Шевченка, 93 

16 
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №17 Чернігівської міської ради 

14017, м. Чернігів, 

вул. Малясова, 14 

17 
Чернігівська загальноосвітня школа  І-ІІІ 

ступенів № 18 Чернігівської міської ради 

м. Чернігів, вул. Гагаріна, 24 

18 
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №19 Чернігівської міської ради 

14005, м. Чернігів, 

вул. Мстиславська, буд 76 

19 
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №20 Чернігівської міської ради 

м. Чернігів, 

вул. Коцюбинського, 8 

20 
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 21 Чернігівської міської ради 

м. Чернігів,  

вул. Гагаріна, 27 

21 
Чернігівський ліцей №22 Чернігівської міської 

ради 

14027м. Чернігів, 

вул. Всіхсвятська, 45-б 

22 
Чернігівська загальноосвітня школа І‑ІІ 

ступенів №23  Чернігівської міської ради 

14020, м. Чернігів,  

вул. Шевченка, 187 

23 
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №24 Чернігівської міської ради 

14014, м. Чернігів, 

вул. Толстого, буд. 148 

24 
Чернігівська загальноосвітня школа І ступеня 

№25 Чернігівської міської ради 

м. Чернігів,  

вул. Доценка, 29 

25 
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №27 Чернігівської міської ради 

14030, м. Чернігів, 

вул. Всіхсвятська, буд.4 

26 
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №28 Чернігівської міської ради 

14029, м. Чернігів,  

просп. Миру, 207-А 

27 
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №29 Чернігівської міської ради 

14034, м. Чернігів, 

вул. Доценка, 9 

28 
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №30 Чернігівської міської ради 

14030, м. Чернігів,  

вул. Всіхсвятська, 14 

29 
Гімназія №31 гуманітарно-естетичного 

профілю 

14034, м. Чернігів, 

вул. Доценка, 29 

30 
Чернігівський ліцей №32 Чернігівської міської 

ради 

м. Чернігів, 

вул. Шевчука, 11 

31 
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 33 Чернігівської міської 

14029, м. Чернігів,  

проспект Миру, буд. 207б 

32 
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №34 Чернігівської міської ради 

м. Чернігів, 

вул. Текстильників, 27 
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33 
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 35 Чернігівської міської ради 

Вул. Незалежності, 42А,  

м. Чернігів, 14026 

34 

Чернігівська загальноосвітня спеціалізована 

школа І ступеня №36 з поглибленим 

вивченням іноземних мов 

14030, м. Чернігів, 

вул. Захисників України, 14а 

 

 

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

 

Проєкт передбачає навчання дітей з 34 шкіл міста Чернігова правилам сортування та 

встановлення в школах контейнерів для роздільного збору вторинної сировини. Це дасть 

змогу створити локальні осередки екологічного спрямування і сформує корисні навички 

у дітей. 

 

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

 

Проєкт «Суперсортери» включає чотири головні компоненти: тренінги з підготовки еко-

менторів, просвітницькі лекції для школярів, візити мандруючої майстерні з переробки 

пластику до шкіл, придбання та встановлення контейнерів для роздільного збору 

вторинної сировини. Вони взаємодоповнюють та підсилюють один одного і націлені на 

спростування міфів і упереджень щодо доцільності сортування і складності технологій 

переробки. 

  

Освітній компонент включає навчання 510 еко-менторів з числа учнів навчальних 

закладів м. Чернігів під час дводенних тренінгів “Reduse, Reuse, Recycle”. Їхнім 

завданням стане менторство над своєю школою. Після навчання ментори будуть 

проводити екологічні лекції-презентації для інших школярів своєї школи. Дітям у цікавій 

інтерактивній формі буде розказано про небезпечний вплив від захоронення відходів 

пластику, переваги сортування, можливість переробки пластику у нові “фантастичні” 

речі, та як набути корисних «еко звичок». Для практичного закріплення навичок 

сортування ми встановимо в кожній школі контейнери для роздільного збору. Мотивація 

дітей до сортування буде підсилена проведенням  візитів до кожної школи мандрівної 

майстерні з переробки пластику, що буде супроводжуватись майстер-класами для дітей. 

Також кожна школа отримає тематичні навчальні плакати про сортування та брендовані 

фотозони. Таким чином проєкт  дозволить  в кожній школі Чернігова створити осередок 

екологічного спрямування, що буде формувати у молоді навички сортування на 

постійній основі і практично займатися роздільним збором вторинної сировини, 

зменшуючи навантаження на навколишнє середовище від захоронення твердих 

побутових відходів. 

 

  

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 

Чернігова у разі його реалізації: 

 

Результатами проєкту «Суперсортери» стануть: 
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1. Навчання 510 еко-менторів з числа учнів 34 закладів загальної середньої освіти 

міста Чернігова. 

2. Проведення 1500 просвітницьких лекцій для школярів. 

3. Організовані 34 візити мандруючої майстерні з переробки пластику, що будуть 

супроводжені майстер-класами для вихованців шкіл. 

4. 34 заклади загальної середньої освіти міста Чернігова отримають на баланс: 

− 1020 контейнерів для роздільного збору вторинної сировини; 

− 1190 тематичних навчальних плакатів про сортування;  

− 204 Біг Беги для накопичення вторинної сировини; 

− 34 брендовані фотозони. 

 

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 «Суперсортери» – зменшити шкоду від захоронення твердих побутових 

відходів на навколишнє середовище за допомогою екологічної освіти молоді та 

залучення громади Чернігова до сортування і переробки ТПВ. 

 

З 1 січня 2018 року в Україні заборонено захоронення побутових відходів, проте поки 

що ця норма існує лише на папері. Відходи і надалі захоронюються зразу ж біля міст на 

полігонах, що переповнені й насправді мали би бути давно зачиненими та 

рекультивованими.  

  

На думку українців, проблеми зі сміттям проявляються в низькій екологічній культурі 

(39%), несанкціонованих звалищах і проблемі з утилізацією (по 27%), засміченні 

території (26%), недостатній кількості сміттєвих контейнерів (21%), нестачі або 

відсутності пунктів прийому вторсировини (15%) та несвоєчасному вивозі сміття (13%). 

Дослідження проводилося компанією R&B 1-10 серпня 2017 року серед 1800 осіб по всій 

території України за винятком тимчасово окупованих територій. 

 

Особливо гостро стоїть проблема утилізації відходів пластику, що не розкладаються. 

Дрібні полімерні відходи знижують здатність ґрунту щодо його самоочищення, 

забруднюють грунтові води, а їхнє згоряння призводить до викиду в атмосферу 

токсичних продуктів. 

  

Натомість в Європейському Союзі працюють над вирішенням проблеми з відходами вже 

довгий час. Сортування і переробка пластикового сміття – найважливіший інструмент 

стратегії ЄС по боротьбі з забрудненням. Відповідно до неї, до 2030 року в ЄС вся 

пластикова упаковка повинна перероблятися або використовуватися повторно.  

 

У той же час, згідно звіту Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-

комунального господарства «Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні 

за 2019 рік», зазначено, що минулого року лише 6,1 % усього сміття у нашій країні було 

утилізовано: 2,0 % – спалено, а 4,1 % – відправили на перероблення.  
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Зважаючи на статистичні дані, описані вище, ми бачимо рішення у проведенні 

масштабної просвітницької кампанії, навчанні і мотивації дітей. Важливо створювати 

локальні осередки – майстерні і пункти сортування, що займатимуться роздільним 

збором для подальшої переробки вторинної сировини. Вони формуватимуть навколо 

себе відповідальні спільноти та змінюватимуть ставлення українців до генерування 

відходів. Проєкт «Суперсортери» дозволить  в кожній школі Чернігова створити 

екологічно-відповідальну спільноту, що буде формувати у молоді навички сортування 

на постійній основі та транслювати свої цінності у власні сім’ї. 

 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Освітні послуги для проведення тренінгу еко-менторів 

шкіл (2 тренери х 2 дні х 34 школи) 
204000,00 

2. Послуги експертів з проведення майстер-класів під час 

візитів майстерні з переробки пластику (34 рази) 
204000,00 

3. Контейнери з пластику для сортування вторинної 

сировини на 6 фракцій (6 конт х 5 зон х 34 шк = 1020 шт) 
408000,00 

4. Послуги верстки та дизайну 7 тематичних плакатів, 7 

брендованих наліпок на контейнери, 1 фотозони для 

навчальних закладів,  

15000,00 

5. Контейнер біг-бег, 1х1х1 м для накопичення вторинної 

сировини (6 шт х 34 шк = 204 шт) 
33000,00 

6. Друк плакатів А3 (7 шт х 5 зон х 34 школи = 1190 шт) 24000,00 

7. Друк наліпок А5 (6 шт х 5 зон х 34 школи = 1020 шт) 10000,00 

8. Виготовлення фотозони (34 шт.) 34000,00 

РАЗОМ: 932000,00 

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): 



 

6 

 

 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  

sergiy.bezborodko@gmail.com для зазначених вище цілей  

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

 

11. Інші додатки (якщо стосується): 

a)  


	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)



