
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 ) 
72 

 

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

 

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

Мобільний пункт харчування бездомних та малозабезпечених осіб м.Чернігова 

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

 

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):  

…м. Чернігів, район біля залізничного вокзалу 

…………………………………………………………………….. 

 

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

Юридична адреса: вул. Святомиколаївська, 33  

Фактична адреса: вул. Святомиколаївська, 33  

Громадська організіція «Чернігівський центр соціальної адаптації бездомних та 

безпритульних». 

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

 

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

Гостра ситуація щодо епідемії COVID-19 показує, що нажаль не всі люди можуть 

знаходитися на карантині, так як не мають домівки, втратили  способи заробітку, 

становище багатьох погіршилось і  вони не можуть придбати продукти харчування, 

можливостей поїсти в цих умовах у людей стає все менше.  

Щоденно в період кризових для суспільства ситуацій розвозяться  комплексні набори 

гарячої їжі малозабезпеченим мешканцям, одиноким непрацездатним громадянам м. 

Чернігова в спеціальних пунктах харчування та адресно до місця проживання 

малозабезпечених та одиноких непрацездатних громадян, що стоять на обліку міського 

управління соціального захисту та соціальних служб. Щодня допомогу передбачається 
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будуть отримувати близько 30 чоловік з дотриманням карантинних норм та норм 

соціальної дистанції. 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Гаряча їжа - це необхідна умова виживання під час морозів та в період випадків 

кризових та надзвичайних ситуацій.  

Мобільний пункт призначений для надання допомоги людям, що особливо 

потребують соціальної підтримки через украй низький  рівня життя або у зв'язку з 

втратою житла, шляхом забезпечення їх гарячим харчуванням в період морозів та в 

період випадків кризових та надзвичайних ситуацій, коли цим людям найтяжче. 

Тривале перебування таких людей на холоді та в період випадків кризових ситуацій без 

гарячої їжі може призвести до їх загибелі на вулицях міста. 

Меню пункту передбачається, що буде складатися з гарячого супу,каші, хліба і 

чаю. До чаю може видаватися випічка.  

Крім гарячого харчування, нужденні зможуть отримати засоби захисту (маски) 

та антисептики, а також інформацію соціального-правового характеру від 

співробітників мобільного пункту.   

Персонал займається роздачею харчування, контролюють дотримання заходів 

щодо протидії поширенню COVID-19 та будуть дотримані санітарно-гігієнічні норми. 

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

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)  

Мобільний пункт працює щоденно в холодний період, а саме - осінньо-зимовий період 

та в період випадків кризових та надзвичайних ситуацій в районі біля залізничного 

вокзалу міста – найбільш зручне та доступне місце для осіб, що потребують допомоги, 

та адресно до місця проживання малозабезпечених та одиноких непрацездатних 

громадян, що стоять на обліку міського управління соціального захисту та соціальних 

служб..………………………………………………………………………………… 

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 проекту - підтримка нужденних людей, а саме  бездомних та 

малозабезпечених осіб, що опинилися в кризовій ситуації під час холодної пори року 

(осінньо-зимовий період) та в період випадків кризових та надзвичайних ситуацій.  

Кризові явища в державі, карантинні обмеженні під час епідемії COVID-19, 

загострили проблеми щодо матеріального становища людей та викликали необхідність 

надання допомоги, тим хто через брак коштів не може забезпечити себе необхідною 

їжею, придбати продукти харчування, а що вже казати про тих, хто не має засобів до 

існування, даху над головою.  
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І тому зараз дуже важливо надавати допомогу людям, які відчувають гостру 

потребу в ній, щоб у них з'явилася впевненість, що вони не залишаються один на один з 

труднощами, що їх можуть підтримати, та вони комусь небайдужі. 

Допомога надається будь-якому нужденному. 

Проект не впливає на причини бездомності та малозабезпеченості, але дозволяє 

згладжувати її негативні наслідки. Проект не знижує кількості бездомних, але зменшує 

рівень їх соціальної виключеності. До тих пір поки є люди, які живуть на вулиці, у яких 

немає коштів на придбання їжі, необхідність такого проекту в цивілізованому 

суспільстві очевидна та беззаперечна. 

      Скористатися результатами реалізації завдань проекту  зможуть бездомні, 

малозабезпечені і тимчасово безробітні мешканці м.Чернігова.  

……………………………………………………………………………………..……

……… 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

Орієнтовний розрахунок на 30 чол. в день протягом 

кризових та надзвичайних ситуацій: 

Витрати на використання одноразового посуду, боксів 

для їжі, спец.одягу для персоналу,  палива для 

транспортного обслуговування, на санітарну обробку 

автобуса, продукти харчування та приготування, засоби 

індивідуального захисту (маски) та антисептики. 

296 880 

РАЗОМ: 296 880   

 

 

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    andreyks@i.ua  

  для зазначених вище цілей  

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

mailto:andreyks@i.ua
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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?   


