
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 ) 
90 

 

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

 

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

Соціальний транспорт – швидка  соціальна    допомога…………………… 

 

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…………………………………………………………………….. 

 

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)  

Надання оперативної транспортної допомоги з перевезенням людей до місць 

отримання стаціонарної допомоги, Діє на протязі всього року для мешканців міста 

Чернігова, які перебувають у кризовій життєвій ситуації. 

Найчастіше люди, що опинилися у скрутній  життєвій ситуації, особливо особи 

без місця проживання залишаються без підтримки і не можуть самостійно дістатися 

до центрів та установ щодо надання допомоги. Проект допоможе виправити ситуацію: 

він займається транспортуванням маломобільних людей, що знаходяться в край 

скрутному становищі – людей похилого віку, бездомних, людей з інвалідністю. Також 

за допомогою спеціально облаштованого автобуса буде  можливо організовувати збір і 

роздачу продуктів харчування, одягу, іншої гуманітарної допомоги особам та сім’ям з 

соціально вразливих категорій населення.  

 



 

2 

 

2 

Для реалізації проекту необхідно придбати спеціально облаштований 

грузопасажирський автомобіль на 6 місць.  

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

У Чернігові - велика кількість людей, які потребують допомоги різного 

характеру і відносяться до вразливих верств населення, яким надають допомогу 

працівники та волонтери соціальних центрів міста. 

Більшість людей з інвалідністю  не мають змоги вирішити свої соціальні, 

медичні, освітні, реабілітаційні потреби, через нездатність самостійно пересуватися 

містом. Також особливої уваги потребують особи у яких відсутні документи, тому 

оформити декларацію з лікарем їм неможливо,  хоч і є  потреба в допомозі. 

Робота транспорту, придбаного для проекту полегшить взаємодію та роботу з 

потребуючими верствами населення, шляхом надання їм нових можливостей для 

вирішення своїх питань, можливість для спілкування та соціалізації, освіти та розвитку, 

залучення до активного способу життя.  

Із багаторічного досвіду роботи міського центру соціальної адаптації, не раз 

стикалися з проблемою транспортування як людей так і допомоги, яку також треба 

доставляти для потребуючих: постійне харчування, одяг, засоби особистої гігієни та 

інші побутові потреби. Придбання транспорту дуже потрібне для людей: бездомних, 

малозабезпечених, та інших, соціально вразливим групам населення, з кожним днем 

стає все більше стає тих, що потребують допомоги і нашої підтримки, яку з допомогою 

транспорту буде надавати значно зручніше, легше та швидше. 

Транспортна допомога в доставлені до притулків та медичних закладів та інших 

установ осіб, які потребують допомоги, особливо в зимовий період, коли важливо 

забрати людину  з вулиці та врятувати життя. 

За допомогою соціального транспорту нужденні зможуть отримати оперативне 

соціально-інформаційне консультування щодо надання їм соціальної та/або юридичної 

допомоги та інших соціальних питань. 

Люди  зможуть  поліпшити своє життя, а саме дізнатися про соціальні та 

медичні заклади до яких можна звернутися.  

Також за час дії соціального транспорту буде звертатися велика увага до 

людей з  явними ознаками захворювань, та у разі потреби їх госпіталізація до 

лікувальних закладів, а також з метою профілактики правопорушень буде звертатися 

увага до людей з підозрою на вчинення правопорушень. 

Придбання транспорту для проєкту - є одним з необхідних інструментів задля 

комплексної  та безперервної роботи для надання соціальної допомоги нужденній 

категорії населення. 

По прибуттю на місце соціальні працівники оцінюють ситуацію, при 

необхідності повідомляють у відповідні установи для надання особі спеціалізованої 

допомоги, або за її згоди направляє його на медичне обстеження для проведення 

подальших реабілітаційних заходів. 

 

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

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)  

Отримувати послугу соціального транспорту зможуть  соціально вразливі 

категорії населення за потребою,  що дасть змогу в екстреній ситуації чи просто за 
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потреби – доставити людину чи речі, харчі для потреб нужденних, провести благодійну 

акцію та інше у будь який час, коли це потрібно.  

Також за допомогою проекту соціально відповідальні мешканці міста, які 

бажають надати гуманітарну допомогу, але не мають транспорту зможуть перемати 

одяг, продукти харчування та ін. для потреб нужденних. 

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

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 проекту є  - надання оперативної допомоги з транспортування 

маломобільної групи населення у пересуванні по місту, за межами міста, до лікарні, 

інших державних установ задля прискорення  вирішення проблеми їх соціалізації, 

відновлення документів, лікуванні та іншого (так як кожен потребує допомоги різного 

характеру). 

Надзвичайної актуальності реалізація  проекту набула під час пандемії COVID-

19, та карантинних обмежень пов’язаних з попередженням захворюваності: багато 

людей залишилися обмежені в транспорті, та не в змозі доїхати до життєво необхідних 

місць. 

Придбання транспорту вирішить проблему ефективного та екстреного надання 

соціальної допомоги, адже більшість з осіб, що опинилися у складній життєвій ситуації 

не є соціалізованим чи мають незадовільний стан здоров’я і обмежені в русі, через брак 

коштів, документів, за станом здоров’я. Також деякі волонтери,  не мають змоги 

привезти речі чи іншу допомогу, яку передають для потребуючих через проблеми з 

транспортом. 

З допомогою придбаного транспорту можливо полегшити процес оформлення 

документів та надання комплексної допомоги людині, проведення соціальних акцій в 

межах міста, спрямованих на допомогу потребуючим в їжі, одязі та інших побутових 

потребах.  

Мобільна екстренна соціальна допомога - це яскравий соціальний проект, який 

одним своїм існуванням впливає на зміну суспільної ситуації. 

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

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

вартість)   

 

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

Придбання грузопасажирського автобусу на 6-8 місць 

з многофункціональним причепом, та спеціально 

облаштований підйомником для осіб із інвалідністю, з 

комплектуючими. 

720 000, 00 

Санітарна обробка автотранспорту 36 000,00 

Страхування автотранспорту 18 000,00 

РАЗОМ 774 000,00 
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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 

l.batiievska@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:l.batiievska@gmail.com

