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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 ) 14 

 

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

 

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

«Школа шиття» («Професія дітям»)  

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):  

Деснянський район ( вулиці: Рокосовського, Доценка, Пухова, Белова, Всіхсвятська) та 

Новозаводський район  (вулиці: Героїв Чорнобиля, Козацька, Боженка, Льотна, 

Мстиславська, Алексєєва, Волковича, Котляревського, пр.Миру) тощо. 

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

Комунальний заклад «Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та 

молоддю за місцем проживання» Чернігівської міської ради. 

Дитячо-підліткові клуби: «Фортуна» (вул..Доценка,26-а)  і  «Берегиня» (вул..Героїв 

Чорнобиля,4-а).  

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

Створення  проекту «Школа шиття» задовольнить  потреби учнів у професійному 

самовизначенні та творчій самореалізації , дасть можливість дітям з малозабезпечених 

сімей отримати доступ до сучасних технологій (швейних машин), зробити свідомий вибір 

професії, сприятиме організації дозвілля в канікулярний період, розвитку духовних та 

культурних цінностей.  Даний проект буде доступний не тільки дітям, але й мешканцям  

міста. 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

Одним із основних завдань позашкільної освіти є створення умов для творчого 

інтелектуального, духовного і фізичного розвитку учнів. Згідно з цією метою створюється  

«Школа шиття», яка задовольнить потреби учнів у професійному самовизначенні та 

творчій самореалізації. Створення «Школа шиття» дасть можливість дітям з 

малозабезпечених сімей отримати доступ до сучасних технологій (швейних машин), 

зробити свідомий вибір професії, сприятиме організації дозвілля в канікулярний період, 

розвитку духовних та культурних цінностей.   

 Діти після закінчення навчання у гуртку «Школа шиття»  багато дізнаються про 

одяг, напрямки сучасної моди, зможуть орієнтуватися у правильному виборі одягу, 

силуету та пропорції деталей одягу, навчаться самостійно розробляти моделі та 

виготовляти одяг для себе.    
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У кінці навчання на початковому рівні діти повинні вміти виконувати різні види 

ручних робіт, шити ляльковий одяг за готовими лекалами, а також прикрашати готові 

роботи вишивкою, аплікацією, виготовляти сувеніри до свят ( за вибором) та шити м’які 

іграшки. 

На основному рівні навчання гуртківці розуміються у виборі тканини для 

виготовлення тих чи інших виробів. Вони працюють на швейній машині та обслуговують 

її. По закінченні навчання гуртківці знають способи обробки вузлів легкої сукні, поясної 

та плечової груп одягу, розробляють фасони моделей одягу. 

Для того, щоб діти навчилися основам швейної справи, потрібно їх забезпечити 

необхідними комфортними умовами для навчання, виховання та підтримки інтересу до 

професії швачки. Успіх занять певною мірою залежить від чіткої організації робочого 

місця учня, виконання санітарно-гігієнічних вимог та сучасних засобів навчання. Тому, 

для втілення в життя проекту роботи гуртка «Школа шиття», для  поліпшення умов , 

якісного викладання програмного матеріалу, відпрацювання практичних навичок та 

проведення гурткової роботи, потрібно облаштувати швейну майстерню. 

 Даний проект буде доступний не тільки дітям під час занять, але і педагогам всіх 

клубів Центру (пошив та реставрація костюмів для заходів, ремонт одягу вихованців 

тощо). 

На базі майстерень у клубах «Фортуна» і «Берегиня» будуть надаватися послуги 

швачки-учениці  на практичних заняттях (безкоштовно) по  ремонту одягу (по 

можливості) родинам, дітям та бажаючим. Мешканці мікрорайону та міста матимуть 

вільний доступ до швейного обладнання  ( під наглядом керівника гуртка ) за потребами. 

Можливе  проведення майстер - класів з швейної справи для всіх охочих (безкоштовно). 

У розвитку проекту в майбутньому стане виготовлення модного одягу для себе та 

показ моделей одягу, виготовлених своїми руками, для батьків, друзів та гостей за участю 

вихованців. Оскільки проект соціальний і є безкоштовним для всіх учасників (учнів), 

спікери залучаються на волонтерських умовах. 

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 гуртка «Школа шиття» буде направлена на задоволення дітей всіх категорій, 

перевага надаватиметься обдарованим дітям та соціально незахищеним верствам 

населення (сироти, діти під опікою, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей). 

 Всі заняття безкоштовні. 

 Набір учасників (учнів) 

Інформування учасників відбуватися переважно через об’яви в школах, соціальні мережі, 

а також Інтернет для батьків.  

Вік дітей вихованців:  для початкового рівня - від 8 до 12 років;  

для основного рівня - від 12 до 16 років. 

Максимальна  кількість  вихованців у кожній групі буде складатися:  

16 осіб - на першому році навчання,  

12 осіб - на другому.  

Програма гуртка відповідає початковому та основному рівням навчання . Термін навчання 

- 1 рік на кожному рівні, програма розрахована на  216 годин на навчальний рік однієї 

групи ( 6 годин на тиждень).  

Даний проект буде доступний не тільки дітям під час занять, але і педагогам всіх клубів 

Центру (пошив та реставрація костюмів для заходів, ремонт одягу вихованців тощо). 

На базі майстерень у клубах «Фортуна» і «Берегиня» будуть надаватися послуги швачки-

учениці  на практичних заняттях (безкоштовно) по  ремонту одягу (по можливості) 

родинам, дітям та всім бажаючим.  Мешканці мікрорайону та міста матимуть вільний 
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доступ до швейного обладнання ( під наглядом керівника гуртка ) за потребами. Можливе 

проведення  майстер - класів з швейної справи для всіх охочих (безкоштовно) 

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: 
Навчити вихованців використовувати отримані в гуртку знання  на практиці в 

майбутньому житті. 

Допомогти дітям у визначенні своїх уподобань, творчих здібностей та  у свідомому виборі 

професії. 

Проблема: 
Як визначити здібності дитини? Як обрати професію, яка відповідає її нахилам та 

інтересам? З цими питаннями щороку зіштовхуються тисячі підлітків та батьків.  

Розуміння проблеми стало поштовхом до народження ідеї профорієнтаційного проекту 

гуртка «Школа шиття». Спочатку обрали професію, найбільш суміжну з 

найпопулярнішою діяльністю в місці Чернігові,  згодом вирішили  розвиватися та 

організувати гурток безкоштовний в цьому напрямку, для дітей всіх категорій. 

Рішення:  

Щоб більше залучити до проекту дітей, було вирішено проводити проект в 

позашкільний час на базі клубів: «Фортуна» (вул..Доценка, 26-а), «Берегиня» ( вул.Героїв 

Чорнобиля,4-а), «Юність» (вул. Рокосовського ,14). 

Програма гуртка «Школа шиття» є і затверджена на педагогічній раді  Центру у 

вересні 2016 року. Вона відпрацьована і має свої шляхи реалізації на заняттях гуртка 

«Школи шиття».  

На початковому рівні навчання діти знайомляться з різними видами ручних робіт, 

набувають трудових навичок під час шиття лялькового одягу, вчаться творчо підходити до 

роботи за готовими лекалами. Протягом занять у дітей розвиваються естетичні смаки, 

вони вчаться прикрашати готові роботи вишивкою, аплікацією, виготовляти сувеніри до 

свят, шити м`які іграшки. Виховується охайність, старанність, любов до праці. 

На основному рівні навчання гуртківці отримують практичні уявлення про види 

тканини, навчаються вибирати матеріали для виготовлення тих чи інших виробів. 

Вихованці навчаються працювати на швейних машинах  та обслуговувати їх. Учні 

розширюють знання, набуті на уроках обслуговуючої праці в школі та закріплюють 

навички в галузі моделювання, конструювання, техніки крою та технології шиття одягу. В 

процесі навчання гуртківці повинні засвоїти способи обробки вузлів легкої сукні, поясної 

та плечової груп одягу, розробляти фасони моделей одягу. 

Всі програмні вироби, які пропонуються для гуртківців, є об’єктами праці. 

Виконуючи певний виріб, діти отримують впевненість в тому, що вони зможуть 

виготовити і інший однотипний виріб. Таким чином, буде розширюватися коло знань 

технології  шиття одягу. 

З метою розширення світогляду гуртківців і  професійної орієнтації діти відвідують 

виставки робіт з декоративно-прикладного мистецтва, музеї, швейні підприємства, 

навчальні заклади. 

В гурток приймаються діти молодшого, середнього та старшого шкільного віку. В 

групи основного рівня приходять діти з певними уміннями та навичками або переходять з 

початкового рівня.  

За час існування гуртка «Школа шиття»( 2016-2018  року) була організована робота  

3 груп учнів, початкового рівня , у кількості 16 осіб у кожній, віком від 8 до 11 років (2 

роки навчання). Гуртківці навчалися ручному шиттю (знаряддям праці були голки, ножиці 

, нитки та тканина), а далі, з часом, діти будуть переводитися до груп основного рівня 
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навчання, де вони повинні освоїти роботу на швейній машині. Тому у наступному етапі 

проекту «Школа шиття» - облаштування швейної майстерні, де учні зможуть засвоювати 

навички роботи на швейному обладнанні і основи професії швачки. 

Даний проект буде доступний не тільки дітям під час занять, але і педагогам всіх 

клубів Центру (пошив та реставрація костюмів для заходів, ремонт одягу вихованців 

тощо). 

На базі майстерень у клубах «Фортуна» і «Берегиня» будуть надаватися послуги 

швачки-гуртківця на практичних заняттях (безкоштовно) з допомоги ремонту одягу (по 

можливості) родинам, дітям та всім бажаючим. Мешканці мікрорайону та міста матимуть 

вільний доступ до швейного обладнання ( під наглядом керівника гуртка ) за потребами. 

Можливе проведення майстер - класів з швейної справи для всіх охочих (безкоштовно).  

У розвитку проекту в майбутньому стане виготовлення модного одягу для себе та 

показ моделей одягу ( виготовлених своїми руками)  для батьків, друзів та гостей за 

участю вихованців. Оскільки проект соціальний і є безкоштовним для всіх учасників 

(учнів), спікери залучаються на волонтерських умовах. 

Уміння та навички вихованців перевіряються протягом всього навчання в різний 

спосіб:  виставки готових робіт, конкурси майстерності, відкриті заняття для батьків й 

адміністрації, проведення майстер класів , підсумкові заняття, покази моделей одягу тощо. 

За відгуками батьків, учасники приходять додому, сповнені вражень та нової  

інформації, і продовжують обговорення поза проектом. 

В кінці кожного етапу ми проводимо анкетування, щоб зрозуміти, наскільки 

корисним був для дітей проект. 

 

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

вартість)  

 

Складові завдання 

Орієнтовна вартість (брутто), грн 

1.Швейна машина  8*4000.00=32000.00 

2.Оверлок 2*10000=20000.00 

3.Ножиці  кравецькі 6*700=4200.00 

4.Ножиці металеві 16*400=6400.00 

5.Голки універсальні асорті 10 шт.№70-100 10*100=1000.00 

6.Голки для оверлока№90 4*100=400.00 

7.Праска  2*2300=4600.00 

8.Відпарювач  2*2200=4400.00 

9. Дошка для прасування з цільнометалевою основою  2*1500=3000.00 

10.Світлодіодний світильник ( для додаткового 

освітлення швейних машин) 

5*180.00=900.00 

11.Настільна лампа ( для додаткового освітлення 7*200=1400.00 
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швейних машин) 

12.Подовжувач  12*90=1080.00 

13.Килим гумовий  4*100=400.00 

14.Стіл письмовий з тумбою (для швейних машин) 10*800.00=8000.00 

15.Стілець  36*500=18000.00 

16.Стіл учн. (для розкрою та занять) 12*1700=20400.00 

17.Комод  

( для зберігання інструментів, викройок (лекал), 

матеріалів, навчальної літератури, наглядної наочності 

тощо). 

2*2500=5000.00 

18.Шафа гардеробна 2100*900*520 мм, 

 (для зберігання особистих речей гуртківців та керівника)  

2*2500=5000.00 

19. Шафа гардеробна 2100*450*520 мм, 

( для зберігання інструментів, викройок (лекал), 

матеріалів, навчальної літератури, наглядної наочності 

тощо). 

4*2000.00=8000.00 

20.Дзеркало 1200*600*5 мм 2*1100=2200.00 

21.Встановлення та наладження швейного обладнання 

(послуги механіка швейного обладнання) 

10*200=2000  

РАЗОМ: 148380.00 

 

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 

nbolotina72@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?   
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