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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 ) 
84 

 

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

 

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

«Повноцінне Життя!» 

 

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

проект:   
  

 малий       X  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Територія м.Чернігова 

 

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

М.Чернігів, вул.Станіславського 40, 

Чернігівська обласна благодійна організація «Аратта» 

 

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

Створення умов повноцінного життя для осіб з інвалідністю та людей поважного віку 

шляхом надання послуг соціальної реабілітації, арт-терапії, в тому числі театротерапії, 

денного догляду, формування навичок самообслуговування, основ еко-життя та життя у 

цифровому просторі. 

Таким чином дані категорії мешканців міста покращать рівень свого життя та стануть 

повноцінним членами громади. 

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

Чернігівська обласна благодійна організація «Аратта» буде надавати послуги 

особам з інвалідністю та людям поважного віку з арт-терапії та театро-терапії, денного 

догляду, у формі групових та індивідуальних занять, репетицій та вистав, формування 

навичок самообслуговування, основ еко-життя та життя у цифровому просторі. 

Заняття арт-терапії будуть проходити у безпечному середовищі та з 

використанням образотворчих матеріалів (фарби, крейда, глина, пластилін, тканини, 

природні матеріали тощо). Арт-терапія буде проводиться індивідуально та у групах.  
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Виконання вправ і техніки арт-терапії сприятиме гармонізації емоційного стану, 

розумінню власних емоційних станів та почуттів, розкриттю особистісного потенціалу 

учасників. З видів арт-терапії планується використовувати такі: ізотерапія, казкотерапія, 

лялькотерапія, музична терапія, робота з пластичними матеріалами (глина, пластилін), 

анімаційна терапія, танцювальна терапія, фототерапія, маскотерапія, ігротерапія тощо. 

Також, особи з інвалідністю та люди поважного віку будуть отримувати послуги з 

театротерапії, а саме, занять з акторської майстерності, акторського перевтілення 

(зовнішнього і внутрішнього), занять з розвитку пластики і моторики, мовлення (в тому 

числі дикції), музичного слуху, почуття ритму, занять на спостережливість, пам'ять, уяву, 

швидкість реакції, здатність до імпровізації тощо.  

Під час проекту будуть надаватися послуги соціальної реабілітації шляхом 

підготовки та участі у театральних дійствах; соціалізації під час виступів та репетицій.  

В рамках регулярних занять та репетицій Театру Реабілітації «Дивосад» буде 

охоплено понад 30 осіб. 

Комплексний соціально-психологічний ефект відчують на собі особи з 

інвалідністю, їх батьки, люди поважного віку, волонтери, а також глядачі, які відвідають 

вистави. Вистави будуть проходити у освітніх закладах, закладах соціального захисту та 

культури міста. Планується залучити не менше 300 осіб з інвалідністю та людей 

поважного віку до культурно-просвітницьких заходів у місті, створено 3 нових вистави 

Театру Реабілітації «Дивосад». 

Програмою Денного догляду буде охоплено не менше 12 осіб з інвалідністю.  

За програмою «Основи еко-життя» планується проведення колективних занять, 

серії майстерень по виготовленню еко-пакетів, охоплюючи не менше 50 осіб та 

таборування для 15 осіб з інвалідністю та їх батьків. 

В рамках знайомства з основами життя у цифровому просторі планується 

проведення курсу з мобільної грамотності, який допоможе не менше 40 особам з 

інвалідністю та людям поважного віку дізнатися про можливості смартфона або інших 

електронних гаджетів, налаштувати їх під себе, опанувати базові онлайн-сервіси та 

корисні додатки, допоможе у спілкуванні, пошуку інформації та працевлаштуванні. 

Всі ці програми та заходи дозволять цільовій групі нашого проекту відчути власну 

запитаність суспільством, посилити свій сенс буття в цьому світі, відчути перевагу 

користування новітніми цифровими програми та екологічного ставлення до життя.  

Це покращить якість їх життя та оптимізує витрати громади на підтримку.  
 

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)  

Результатами проекту даного проекту можуть користуватися мешканці усього 

міста, які мають інвалідність або поважний вік, а також батьки, які мають дітей з 

інвалідністю.  

Послуги, які прописані в проекті будуть надаватися для клієнтів безкоштовно. 

Всі мешканці та гості міста можуть відвідувати вистави та покази Театру 

Реабілітації «Дивосад».  

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)   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85
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Суспільство несе великий тягар витрат на виплату соціальної допомоги та між тим 

марнує суттєвий людський ресурс осіб з інвалідністю та людей поважного віку, які не 

хочуть і не стоять осторонь життя міста та громади. Нажаль, ці категорії мешканців міста 

не мають достатньо умов для соціалізації та реабілітації, що приводить до ізоляції таких 

людей від суспільства, обмежує в реалізації їх прав на освіту, культурний розвиток, 

змістовне дозвілля та в цілому права на повноцінне життя.  

Як наслідок, особи з інвалідністю та люди поважного віку обмежені в можливості 

отримувати повноцінну реабілітаційну допомогу, спілкуватися, інтегрувати у суспільство, 

реалізовувати свої здібності та таланти. 

Досвід розвинутих країн показує, що кошти інвестовані в соціалізацію осіб з 

інвалідністю чотирикратно повертаються суспільству. 

В Чернігівській громаді існує розуміння проблеми та здійснюються певні заходи 

щодо її вирішення. Ряд громадських організацій почали надавати соціальні послуги, але 

обмеженій кількості людей та здебільшого людям зі специфічними захворюваннями 

(розумова відсталість, люди з вадами слуху, зору та інші). 

Разом з тим переважна кількість осіб з інвалідністю та людей поважного віку 

лишаються поза увагою суспільства. 

За 22 роки діяльності Чернігівської обласної благодійної організації «Аратта» 

напрацьована достатня матеріальна база: приміщення для денного перебування, занять та 

репетицій, офісне та технічне обладнання, тренажери, колонки та мікрофони, костюми для 

театральних вистав та творчий потенціал фахівців. Це значно допоможе в здійсненні 

запланованих програм і не буде потребувати додаткових витрат. 

 

Комплексний соціально-психологічний ефект відчують на собі особи з 

інвалідністю, їх батьки, люди поважного віку, волонтери, а також глядачі, які відвідають 

вистави. Вистави будуть проходити у освітніх закладах, закладах соціального захисту та 

культури міста. Планується залучити не менше 300 осіб з інвалідністю та людей 

поважного віку до культурно-просвітницьких заходів у місті, створено 3 нових вистави 

Театру Реабілітації «Дивосад». 
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Матеріально технічне забезпечення (8000.00 х 11 місяців) – 

матеріали для творчості та арт-терапії, канцприладдя, 

витратні матеріали 

88000.00 

 

2. Винагорода соціальним працівникам за надання 

послуг денного догляду, арт- та театро-терапії, (3 

особи х 10200,00 х 11 місяців, в т.ч. ЕСВ і податки)  

ЦПУ 

 

336600.00 

3. Оплата бухгалтерських послуг ( 7500,00 х 11 місяців) 

ФОП 

82500.00 

4. Продукти харчування для проведення таборування (15 

осіб х 95 грн х 8 діб) 11400.00 та транспортування до місця 

проведення 3000.00 

 

14400.00 
 

5. Технічне обслуговування орг.техніки: заправка 

картриджів, поточний ремонт та інше (1000.00 x 11 місяців) 

11000.00 

РАЗОМ: 532500,00 

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): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  

victoria.aratta@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?   


