
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 ) 
73 

 

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

 

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

Пересувний пункт консультування та тестування на соціально значущі та небезпечні 

хвороби (ВІЛ, гепатит С, туберкульоз) 

 

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):  

Територія м. Чернігова (різні мікрорайони за окремим графіком) 

 

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

Різні мікрорайони м. Чернігова (за окремим графіком) 

 

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

В різних мікрорайонах міста з травня по вересень буде організований 

пересувний пункт консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатит С та 

скринінгове анкетування на туберкульоз. Тестування на ВІЛ та гепатит С буде 

проводитись швидкими тестами. При позитивному результаті тесту або скринінгової 

анкети людина буде направлятися до медичного закладу для  подальшого встановлення 

діагнозу та лікування.  

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

В різних мікрорайонах міста з травня по вересень буде організований пересувний 

пункт консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатит С та скринінгове 

анкетування на туберкульоз. Тестування на ВІЛ та гепатит С буде проводитись 

швидкими тестами. Мешканці міста матимуть доступ до безоплатної діагностики у 

зручному місті – біля свого дому, роботи або місця відпочинку. Також люди 

отримуватимуть дотестову та післятестову консультацію щодо соціально небезпечних 
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інфекцій і інформаційні матеріали. При позитивному результаті тесту або скринінгової 

анкети людина буде направлятися до медичного закладу для  подальшого встановлення 

діагнозу та лікування. Загалом заплановано 60 виїздів пересувного пункту з 

періодичністю 2-3 рази на тиждень по 3 години. Орієнтовне охоплення: тестуванням та 

консультаціями – 1000 мешканців, інформаційними матеріалами – 5000 мешканців. 

Швидкі тести на ВІЛ та гепатит С використовуватимуться безоплатно в рамках 

благодійності.  

 

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)  

Робота пересувного пункту буде організована в теплий період року, що 

обумовлено особливостями процесу тестування швидкими тестами. Використання 

палатки для тестування дасть змогу швидко та мобільно розгортати пункт тестування у 

будь-якому мікрорайоні міста. Графік виїздів буде розроблений з урахуванням 

оптимального охоплення різних мікрорайонів міста та часу, зручного для мешканців 

(після робочого часу). Пересувний пункт буде розташовуватись у багатолюдних місцях 

для максимального залучення людей для тестування. Безоплатний характер тестування 

зробить його доступним для будь-якого мешканця Чернігова.  

 

 

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 – підвищення рівня виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції, 

гепатиту С та туберкульозу серед населення міста з подальшим перенаправленням до 

лікувальних закладів, а також попередження подальшого поширення інфекцій серед 

громади міста.  

Через ряд причин спостерігається зниження темпів діагностики на соціально 

значущі захворювання. Карантинні обмеження пов’язані з пандемією COVID-19, 

перевантаження медичної системи, страх людей інфікуватися та відвідувати медичні 

заклади призводить до того, що багато людей залишаються необстеженими зокрема на 

такі небезпечні захворювання, які можуть довго не проявляти себе симптомами, як 

ВІЛ-інфекція, гепатит С, туберкульоз. За даними КНП «Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб» ЧОР в місті 

спостерігається зниження тестування на ВІЛ. Зокрема в 2020 році за допомогою 

швидких тестів на ВІЛ Чернігівська міська лікарня №2 ЧМР  протестувала 364 чоловік 

(виявлено 12 нових випадків інфекції), Чернігівська міська лікарня №4 ЧМР 4 чоловіки 

(нових випадків не виявлено). Інші міські лікарні тестування швидкими тестами не 

проводили, хоче тестування саме швидкими тестами є оптимальним сучасним методом 

діагностики, який дозволяє швидко (результат через 15 хв.) виявити можливу інфекцію.  
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Безпосередня доступність тестування у пересувному пункті в різних 

мікрорайонах міста (територіальна, оптимальний час, зручність, безоплатність 

тестування) для мешканців громади є вирішальними факторами для успіху ініціативи. 

Зокрема, планується, що виїзди будуть проходити із періодичністю 3 рази на тиждень з 

травня по вересень в різних мікрорайонах міста за окремим графіком. Під час виїздів, 

крім тестування, будуть проводитись дотестове та післятестове консультування 

спеціаліста.  

Показовим є досвід благодійної організації «Чернігівська МЕРЕЖА». В 2020 

році спеціалістами організації було проведено 28 виїздів подібного пересувного пункту 

в межах Чернігова. За результатами тестування швидкими тестами протестовано: на 

ВІЛ – 484 мешканці міста (виявлено 10 нових випадків ВІЛ, що становить близько 2%, 

показник по Україні близько 1%), на гепатит С – 276 мешканців міста (виявлено 23 

нових випадків, що становить близько 8%, показник по Україні близько 5%). За 

результатами скринінгової анкети на туберкульоз пройти додаткове медичне 

обстеження було рекомендовано 120 людині (близько 25%).  

Безперечними перевагами ранньої діагностики інфекційних захворювань є: 

більша ефективність лікування, менш складна стадія захворювання, а отже менший 

негативний вплив захворювання на організм людини; вища економічність лікування; 

попередження подальшого поширення інфекції в громаді.  

Доступність до тестування будуть мати всі дорослі мешканці міста, які 

звернуться до пересувного пункту відповідно до його графіку роботи.  

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Оплата праці консультанта (2 спеціалісти*60 

виїздів*300 грн.) 
36000 

2. Оплата праці дизайнера (3 інформаційні 

брошури+банер) 
2500 

3. Транспортні витрати на таксі (60 виїздів*2*70 грн.) 8400 

4. Контейнери для збору медичних відходів (30 грн. – 1 

шт.) 
1800 

5. Стіл з табуретками  

 
3000 

6. Намет (1 шт.) 

 
7500  

7. Автономна настільна лампа (1 шт.) 700 

8. Друк брошур (3 різні види брошур по 5000 шт.) 15000 
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9. Друк банеру (1 шт.) 1000 

10. Мобільний стенд для банеру (1 шт.) 500 

11. Швидкі тести на ВІЛ та гепатит С (благодійна 

організація) 
Безоплатно 

РАЗОМ: 76 400 

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  

alenavoropay.v@gmail.com 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?   

mailto:alenavoropay.v@gmail.com

