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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 2019 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
5 

 

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

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

Збереження здоров’я молоді шляхом надання медико-психо-соціальної 

допомоги з урахуванням специфіки підліткового віку.  

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

тип проекту): 

проект:   Х малий       
    великий          

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву 

житлового масиву/мікрорайону):  

В центрі медико-соціальної допомоги дітям та молоді «Клініка дружня до 

молоді» (вулиця Рокосовського, 30); вищих навчальних закладах, 

професійно-технічних училищах, загальноосвітніх навчальних закладах 

міста. 

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

м. Чернігів, вулиця Рокосовського, 30; 14027. Центр медико-соціальної 

допомоги дітям та молоді «Клініка дружня до молоді». 

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

У системі цінностей, якими дорожить будь-яка цивілізована нація, особливе 

місце відводиться здоров’ю дітей та підлітків. Популяція дітей складає 

всього 20% населення, але це всі 100% нашого майбутнього. Тому 

першочерговим завданням влади міста Чернігова, як соціально-орієнтованої 

влади, є сприяння розвитку молодого покоління, його фізичного та 

психологічного здоров’я. «Клініка дружня до молоді» займається санітарно-

просвітницькою роботою серед молоді. А саме: профілактика ВІЛ-СНІДу, 

профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом, профілактика 

ранніх статевих відносин, небажаної вагітності, профілактика наркоманії, 

профілактика алкоголізму та тютюнопаління.  
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5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на 

суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Особливе занепокоєння у сучасному світі спричиняють такі соціально 

обумовлені хвороби як ВІЛ-СНІД, туберкульоз, хвороби, що передаються 

статевим шляхом, поширення наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, 

ранньої вагітності, психічних розладів та розладів поведінки серед молоді. 

 

Мета проекту: впровадження та поширення комплексного підходу в 

профілактиці негативних явищ у молодіжному середовищі. Що забезпечить 

гарні показники здоров’я цілого покоління та якість життя в суспільстві, а це 

першочергові завдання будь-якої влади. 

Завданнями «Клінік, дружніх до молоді» є забезпечення комплексної 

медичної, соціальної та психологічної допомоги підліткам та молоді, яке 

реалізується шляхом: 

 проведення семінарів, тренінгів, бесід, круглих столів серед молоді, 

конференцій, відео лекцій, тематичних масових заходів серед молоді; 

 надання інформаційно-консультативних послуг підліткам і молоді з 

питань збереження здоров’я; 

 профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом, особливо 

ВІЛ-інфекції; 

 проведення дотестового консультування перед обстеженням на ВІЛ;  

 проведення безкоштовного конфіденційного тестування на ВІЛ; 

 проведення діагностики інфекцій, що передаються статевим шляхом; 

 проведення заходів щодо профілактики незапланованої вагітності та 

ризикової поведінки; 

 діагностики та лікування захворювань репродуктивної системи; 

 комплексного супроводу відвідувачів КДМ, які, крім медичних, 

отримують психологічні, соціально-педагогічні та юридичні послуги на 

всіх етапах роботи з ними (за потреби). 

 

«Клініка дружня до молоді» веде вищевказану роботу у місті Чернігові 

понад 12 років. Всі ці роки надається безкоштовна, доступна медико-

психо-соціальна допомога підліткам та молоді міста. Фахівці клініки є 

підготовлені міжнародні тренера UNICEF по аспектам медико-

соціальної роботи з молоддю. 

Партнери проекту:  

 Управління освіти Чернігівської міської ради;  

 Управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради;  

 Чернігівський міський центр соціальних служб для дітей, сім′ї та 

молоді;  

 Чернігівський обласний центр соціальних служб для дітей, сім′ї та 

молоді;  
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 Служба у справах дітей. 

 

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)  

Інформація про реалізацію проекту буде доступна на Інтернет-ресурсі: 

facebook.com/kdmchernigiv/ «Клініка дружня до молоді» та веб-сайтах 

учбових закладів міста. 

 

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)   

1. Формування у підлітків відповідального ставлення до власного здоров’я, в 

тому числі репродуктивного. 

2. Зміна ризикованої поведінки на безпечну поведінку молоді. 

3. Зниження ризику девіантної поведінки; зниження негативних показників 

небажаної вагітності, абортів, ранніх пологів, ВІЛ-інфікування, захворювань, 

що передаються статевим шляхом; запобігання вживанню психоактивних 

речовин, алкоголю, тютюну. 

Головна обґрунтована мета цього проекту – краще попереджати, ніж 

лікувати запізно і втрачати. 

Даний проект допоможе: дітям, підліткам та молоді; батькам; працівникам 

освіти, охорони здоров’я, соціальних служб, служб у справах дітей. Останні 

представляють собою комплексний супровід відвідувачів КДМ, які окрім 

медичної допомоги отримують психологічні, соціальні, педагогічні та 

юридичні послуги на всіх етапах роботи з ними. 

Запропоновані рішення: проведення системної, комплексної 

профілактичної роботи через надання медико-соціально-психологічної 

допомоги підліткам та молоді. А також розробка інформаційних матеріалів 

(листівок, буклетів, брошур, презентацій, наглядних інформаційних 

матеріалів для проведення семінарів, тренінгів). Розробка інформаційних 

проспектів для розміщення на стендах в навчальних закладах міста та 

розміщення на сітілайтах на вулицях міста. 

З 2005 року розробляються та друкуються інформаційно-просвітницькі 

друковані матеріали для підлітків та молоді власними силами «Клініки 

дружньої до молоді». 
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Проектор (для надання життєво важливої інформації 

підліткам та молоді за допомогою мультимедійної 

системи) 

10 000 грн 

2. Телевізор (для демонстрації інформації про здоровий 

спосіб життя, демонстрації соціальної фото та відео 

реклами; надання інформації відвідувачам при 

відвідуванні КДМ, при очікуванні спеціалістів) 

15 000 грн 

3. Ноутбук (для демонстрації презентацій, відеофільмів 

та відеороликів та ін..). 
17 000 грн 

4. Екран для проектора (для збільшення розмірів 

наданої життєво важливої інформації) 
4 000 грн 

5. Планшет (для сучасного надання інформації для 

підлітків та молоді) 
8000 грн 

6. Сітілайти (друк та макети)  1, 20 х 1,80 з соціальною 

рекламою 5 штук (для взаємодії з молоддю міста) 
3000 грн 

7. Багатофункціональний пристрій кольорового друку 

(для друку інформаційно-просвітницьких друкованих 

матеріалів для підлітків та молоді) 

14 000 грн 

8. Інформаційно-просвітницькі стенди 2 штуки (для 

розміщення інформації для молоді у холі КДМ) 
2000 грн 

9. Портативний жорсткий диск (для копіювання та 

збереження робочих даних: соціальної реклами, 

соціальних відеофільмів, в тому числі фото, відео з 

масових соціальних заходів КДМ) 

2000 грн 

10. Фліпчарт (наочність для семінарів, тренінгів) 1500 грн 

11. Катриджи для БФП (для друку інформаційно-

просвітницьких друкованих матеріалів для підлітків та 

молоді) 

10 000 грн 

12. Папір білий офісний А4 80 для лазерних принтерів 

та копіювальних апаратів, 100 пачок (для друку 

інформаційно-просвітницьких друкованих матеріалів 

для підлітків та молоді, листівок, буклетів) 

10 000 грн 
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13. Лавки офісні (для відвідувачів-молоді) 10 штук (для 

зручного перебування підлітків та молоді у залі КДМ 

на лекціях, семінарах, тренінгах, бесідах. А також для 

очікування спеціалістів у холі) 

10 000 грн 

14. Канцелярські товари 3000 грн 

РАЗОМ: 109 500 грн 

 

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 адреcу 

klinika2008@ukr.net 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:klinika2008@ukr.net
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