
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 ) 
85 

 

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

 

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

…Інтерактивний освітній квест «Фінансова історія і сучасність 

Чернігівщини»………………………………………………………………………………….

.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): 

 район Валу, Театральна Площа  

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

Магістратська вулиця, 3, Чернігів, Чернігівська область, 14000 

Чернігівський обласний молодіжний центр  

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

Проєкт проведення інтерактивного освітнього квесту « Фінансова історія і 

сучасність Чернігівщини» має на меті підвищення туристичного потенціалу м. 

Чернігова і рівня фінансової обізнаності і  грамотності його мешканців, а також 

залучення інвесторів і благодійників.  

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

В процесі проведення інтерактивного освітнього квесту « Фінансова історія і 

сучасність Чернігівщини»  мешканці і гості  міста будуть мати змогу ознайомитися з 

фінансовою історією міста та легендами, надати відповіді на запитання екскурсовода, 

отримати цікаву і сучасну інформацію про можливості участі в розвитку громади м. 

Чернігова, а також відвідати фінансову квест кімнату. На початку зазначеного квесту 

учасникам необхідно буде знайти маленькі бронзові постаті (розміром до 30 см.) та 

таблички із нержавіючої сталі з прізвищами видатних українців, які приймали значну 

участь у фінансуванні міста і виступали його спонсорами або фігурки, які стосуються 

фінансового сьогодення. Планується розміщення бронзових фігурок та табличок 

впродовж маршруту, який охоплюватиме територію міста від Катерининської церкви 

до Театральної Площі. Бронзові фігурку будуть розташовані по маршруту квесту і не 
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будуть погіршувати архітектуру міста так як будуть встановлені внизу дерев, ліхтарів 

та в інших не дуже примітних місцях. Після того як учасники квесту знайдуть бронзову 

статуетку, екскурсовод розповість цікаву і корисну інформацію стосовно міфів, легенд 

та історичних фактів, пов’язаних з меценатством та фінансами. 

Після проведення квест-екскурсії з фінансової історії Чернігова і відповіді на 

питання-загадки екскурсовода, учасники заходу відвідають фінансову квест-кімнату, 

яка буде розташовуватися у приміщенні Чернігівського обласного молодіжного центру. 

За попередньою домовленістю з керівництвом молодіжного центру під фінансову 

квест-кімнату виділяється приміщення площею 100 м
2 

на умовах безкоштовної оренди. 

Сценарій фінансової квест-кімнати буде розроблений таким чином, щоб сприяти 

підвищенню рівня фінансової обізнаності мешканців міста і гостей про особливості 

формування місцевого бюджету, кількості місцевих податків і зборів і необхідності їх 

сплати, наслідків несплати комунальних платежів, можливостей участі мешканців 

громади в партисипативному бюджетуванні тощо. Вихід з фінансової квест-кімнати 

можливий після відповіді на усі фінансові головоломки і загадки, або після закінчення 

часу перебування в кімнаті згідно до розкладу. 

 

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)  

Проєктом можуть скористатися мешканці і гості м. Чернігова віком від 7 до 80 

років.  Це можуть бути групи 10-12 осіб, які формуються за попереднім замовленням, 

або на місці у час проведення квесту. Учасниками інтерактивного освітнього квесту 

«Фінансова історія і сучасність Чернігівщини» можуть бути, члени родини, колеги по 

роботі, друзі, організовані групи туристів. Особливу увагу при реалізації проєкту 

передбачається зробити на учнівську і студентську молодь, яка за домовленістю з 

керівництвом загальносередніх і вищих навчальних закладів може відвідувати 

зазначений квест організованими групами разом з викладачами або класними 

керівниками.  

  Інтерактивний освітній квест «Фінансова історія і сучасність Чернігівщини» 

буде проходити у вихідні і святкові дні з 11.00 до 19.00, за наступним розкладом 11.00-

13.00; 13.00-15.00, 15.00-17.00, 17.00-19.00. 

 За тривалістю квест буде займати приблизно 2  години. Тривалість квесту -  екскурсія 

територією від Катеринської церкви до Театральної площі (тривалість 1 година) на 

маршруті якої будуть розташовані бронзові фігурки, які потрібно знайти; відвідування 

фінансової квест-кімнати розташованої в приміщенні Чернігівського обласного 

молодіжного центру (1 година). Квест також буде доступний для  іноземних туристів, 

людей з обмеженою мобільністю та особливими освітньо-культурними потребами.  

Запис на інтерактивний освітній квест «Фінансова історія і сучасність 

Чернігівщини» буде відбуватися шляхом попередньої реєстрації за допомогою 

гугл форми розміщеної в соціальних мережах, а також  за номером телефону 

адміністратора проєкту. 
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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)   

Метою реалізації проєкту є розвиток освітньо-туристичного потенціалу м. 

Чернігова, прискорення процесів формування громадянського суспільства, а також 

розвиток молодіжного потенціалу та залучення молоді в  життя  та управління 

фінансами громади міста,  об’єднання знань, досвіду, компетенцій для досягнення 

фінансової незалежності молоді як запоруки фінансової спроможності громади міста в 

майбутньому. 

В сучасних умовах існує проблема нерозуміння мешканців громади міста 

процесів, що відбуваються в ній під впливом проведення реформи фінансової 

децентралізації та коронакризи, що обумовлює низький рівень їх  участі  у формуванні і 

ефективному використанні місцевих фінансових ресурсів, які необхідні для безпечного 

і комфортного проживання в м. Чернігів.  

Також  підвищена зацікавленість молоді у відвідуванні квест-кімнат не завжди 

може бути реалізована по причині доволі високої вартості, яка по м. Чернігів в 

середньому складає 400 -500 грн. для групи з 2-5 осіб. При цьому існуючі квест-кімнати 

мають розважальний характер і не несуть ніякого освітнього навантаження. Зазначений 

інтерактивний освітній квест, як і фінансова квест-кімната за сценарієм будуть мати 

змогу постійно оновлювати інформацію, завдання, що буде цікавим для відвідування 

його одними і тими ж учасниками по декілька разів. 

  Інтерактивний освітній квест «Фінансова історія і сучасність Чернігівщини» дає 

змогу безкоштовно в легкодоступній, інтерактивній, ігровій формі сформувати 

уявлення мешканців і гостей міста про цікаві факти фінансування розвитку міста, та 

поринути в атмосферу пошуку цікавих історичних фактів та сучасної інформації про 

можливості підвищення фінансового добробуту громадян та фінансово-економічного 

розвитку  міста.  Квест буде сприяти не тільки  цікавому проводженні часу молоді в 

колі друзів, колег по роботі, а також  батьків з дітьми, бабусів і дідусів з онуками, але і 

має на меті підвищення  активізації участі мешканців в житті громади міста. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.Обладнання фінансової квест-кімнати – головоломки, 

схованки, замки, сейфи тощо 
100000 

2.Замовлення, виготовлення і встановлення  бронзових 

фігурок 2 шт. та табличок із нержавіючої сталі   в 

кількості 4 штук: 

Бронзові фігурки – гетьман Мазепа, статуетка 

«Незалежність України»  

 

 

 

 

50000 
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( середня вартість 2 шт. .по 25 тис. грн.) 

 

Таблички із нержавіючої сталі: 

- Фінанси Чернігова в роки князівства 

- Меценати Чернігова гетьманської доби 

- Меценацтво у місті Чернігів ХYII-XX  століття 

- Сучасні меценати м. Чернігова  

(середня вартість однієї таблички 5000 грн.). 

 

 

 

 

 

 

20000 

3.Оплата праці екскурсоводів, адміністраторів квест-

кімнати, розробників сценаріїв квесту, дизайнерів 

фінансової квест-кімнати 

80000 

4.Купівля радіогід системи,  батарейок для її 

обслуговування 
35000 

5.Реклама і просування квест-проєкту – соціальні мережі 

Instagram, Facebook, розміщення інформації на сайтах 

«Чесний Чернігів», Чернігівської міської ради, 

Чернігівського обласного молодіжного центру, 

Національного університету «Чернігівська політехніка», 

виготовлення  яскравих постерів- оголошень і їх 

розміщення в Чернігівському обласному молодіжному 

центрі,  Національному університеті «Чернігівська 

політехніка» та інших навчальних закладах м. Чернігова. 

15000 

РАЗОМ: 300000 

 

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  

……………………………………………...…    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:  
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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?   


