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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 ) 
20 

 

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

 

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

Зупини насильство в сім’ї………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

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):  

Місто Чернігів ………………………………………………………………..…………… 

 

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

Всі загально освітні навчальні заклади (школи) та вищі навчальні заклади міста ……… 

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

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

 

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

Проект спрямований на запобігання насильству в сім`ї, зменшенню численності 

насильних дій, зокрема розв’язання проблем шляхом ліквідації необізнаності населення 

щодо своїх прав та інструментів їх захисту  ……………………………………………… 

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

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

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

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

Згідно статистичних даних, протягом 2017 року в Чернігівській області зафіксовано 

2961 звернення щодо фактів насильства в сім’ї. На профілактичному обліку в органах 

внутрішніх справ з приводу вчинення насильства в сім’ї перебуває 2001 особа, на обліку 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебувало 107 сімей, з приводу насильства у 

сім’ї.  
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Дані цифри є значно заниженими, беручи до уваги той факт, що більшість людей 

утримуються від звернення до компетентних органів, в зв’язку із незнанням шляхів 

розв’язання свої проблем, та до кого можна звернутись, аби не стати більш скривдженими 

з боку сімейного насильника. Проект громадської організації спрямований на розв’язання 

наступних проблем шляхом ліквідації необізнаності населення щодо своїх прав та 

інструментів їх захисту наступним чином: поширення інформації про наявність даної 

проблеми серед населення; проведення заходів в сфер право освітньої діяльності; 

проведення консультацій постраждалих за участі психолога; проведення тренінгів з курсу 

самооборони. 

 

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)  

Проект спрямований на широкоформатну аудиторію, без певних обмежень щодо статті, 

віку чи релігійної приналежності, зокрема для учнів загально освітніх навчальних закладів 

та студентів вищих навчальних закладів м. Чернігова……… 

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

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

 

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)   

Підвищення рівня обізнаності в проблемах із насиллям, підвищення довіри до державних 

органів, зорієнтованих на запобіганню насиллю, зокрема в сім’ях; 

Зниження рівня насильства в сім’ях;  

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Поліграфічна продукція 

 
30 000 грн. 

2. Розроблення соціального спрямування відео ролика 10 000 грн. 

3. Компенсація витрат на залучення науковців, викладачів, 
адвокатів, тощо 

 

40 000 грн. 

4.Оренда аудіо/відео   10 000 грн. 

5. Транспортні витрати 10 000 грн. 
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7.  . 

РАЗОМ: 100 000 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 адреси            zabaramr@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?  

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

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