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 )

70

Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення!
1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
Встановлення автоматичних зовнішніх дефібриляторів у місцях великого скупчення
людей (так дотичних до них) і навчання працівників, де їх буде встановлено, базовим
реанімаційним заходам.
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує тип
проекту):
проект:
малий
Х великий
Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону):
……………………………………………………………………………………..……………
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
1.Будівля міської ради - Магістратська,7
2. Центр надання адміністративних послуг - Рокосовського, 20а
3. "Центральний ринок" медичний пункт.
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Закупівля і встановлення автоматичних зовнішніх дефібриляторів у місцях великого
скупчення людей для надання швидкої та якісної допомоги у разі зупинки серця.
Закупівля тренінгів з "базової підтримки життя" для працівників установ, в яких будуть
розташовуватись АЗД для загального доступу.
5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт,
який може бути потенційним виконавцем проекту):
Проектом передбачені закупівля і встановлення 3-х автоматичних зовнішніх
дефібриляторів(АЗД) у місцях, для яких характерне велике скупчення людей. А саме:
будівля міської ради (Магістратська,7), яка є дотичною до алеї Героїв, Красної площі,
скверу ім. Б. Хмельницького; центр надання адміністративних послуг (Рокосовського,
20а), в якому досить великий потік людей, особливо пенційного віку та навколо
спальний район; "Центральний ринок"( у медичному пункті), місце великого скупчення
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людей, переважна більшість з них похилого віку, де доїзд машини екстреної медичної
допомоги є дуже проблемним і тривалим. АЗД - пристрій, який допомагає під час
наданні допомоги потерпілом із зупинкою серця. У випадку, коли зупинка серця
виникла на фони порушення ритму, є єдиними ефективним методом допомоги. Апарат
дає голосові вказівки, що допомагає у стресовій ситуації не розгубитись і діяти за
алгоритмом "Базаові реанімаційні заходи". Також проектом передбачене навчання
працівників установ, де буде розсташований АЗД, шляхом закупівлі тренінгів у
організацій, які мають представництво від Європейської ради реанімації або
Американської асоціації серця у вигляді сертифікованих інструкторів в Україні.
Всього заплановано провести 6 тренінгів і навчити 60 осіб у закладах, які вказані вище.
6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста
Чернігова у разі його реалізації:
Проект є загальнодоступним. У разі потреби кожен має право отримати у своє
користування АЗД для надання допомоги людині. У приміщеннях, де будуть
зберігатись АЗД є робочі години, які в більшості сягають з 8 до 16-17:00, але в кожному
закладі є охорона, яка чергує цілодобово.
7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари
Мета:
1. зменшити смертність від раптової зупинки серця, що відбулася позалікарняно.
2. підвищити можливість якісної допомоги у загрозливому для життя стані.
3. створення безпечного безпечного простору у громадських місцях міста Чернігова.
4. впровадження європейської практики навчання громадян надаванню домедичної
допомоги, підвищити значимість цінності людського життя.
Проблема:
Щорічна кількість раптових зупинок серця у Європі від 70 до 170 випадків на 100 000
населення позалікарняно. За даними ВООЗ: на 1 млн населення щотижня припадає 30
зупинок серця.
Без нормальної роботи серця мозок залишається неушкодженим до 6 хвилин. Після
чого починаються незворотні процеси розпаду тканин. Доїзд бригади екстреної
медичної допомоги зазвичай більше 7 хвилин. Кожна відтермінована хвилина при
наданні допомоги знижує можливість успішних дій медиків на 10%.
Рішення:
Доступність автоматичного зовнішнього дефібрилятора (АЗД) і вчасне розпізнання
свідком раптової зупинки серця дає змогу якісно проводити базові реанімаційні заходи,
навіть якщо людина не працювала з ним раніше. Так як прилад сам дає команди і
направляє людину в стресовій ситуації. Впровадження навчання працівників установ,
де будуть розміщені АЗД, дає змогу впровадити поняття "перший на місця події" (анг.
First responder). Система такого навчання є всесвітньою практикою, що веде до
зменшення смертності, яка не пов'язана з травмою.
Чому саме це завдання?
Цінність людського життя - ознака здорового суспільства. Реалізація цього проекту
буде "пусковим механізмом" для висвітлення актуальності навчання базовій підтримці
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життя. Проект дає шанс рятувати життя звичайним громадянам. Суспільна свідомість
має корегуватись у напрямку загальнолюдських цінностей, з яких головна - життя.
Вміння і можливість надати домедичну допомогу людині у загрозливому для життя
стані є обов'язком кожного.

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

Складові завдання
1. Автоматичні зовнішні дефібрилятори (3 шт)

300000

2.Закупівля тренінгів на 60 осіб з "Базової підтримки
життя"
3. Наліпки-позначки місця розташування АЗД (12 шт)
4.Ризики проекту, непередбачені витрати

90000
600
9400

5.
6.
7.
РАЗОМ:

400000

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
……………………………………………...… для зазначених вище цілей

адреси

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….…………..
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище
цілей.
Примітка:
3
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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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