
 

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 ) 
39 

 

1.* Назва проекту  

«Пізнаємо рідний край, пізнаємо свою країну» 

 

2.* Вид проекту: 

видатки:       малі                великі      

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова  

  

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

Громадська організація «Чернігівська Міська Асоціація «Конкордія», м. 

Чернігів, вул. Князя Чорного 14. 

 

4.* Короткий опис проекту  

Даний проект буде направлений на культурний та духовний розвиток дітей 

та підлітків з сімей учасників АТО шляхом організації поїздок та відвідувань 

культурно-історичної та духовної спадщини Чернігова, Чернігівщини та 

України. Такі поїздки допоможуть дітям розширити свій світогляд, залучитись 

до пізнання культурної та духовної спадщини, краще пізнати історію та 

традиції рідного краю, видатних культурно-історичних місць України. 

Проект буде реалізовано за підтримки «Бюджету участі» Чернігівської 

міської ради. 

5. Опис проекту: 

На сьогоднішній день, на 294,1 тис населення  м. Чернігова приходиться 

більше 2000 дітей учасників АТО. 

Основна мета проекту – культурний та духовний розвиток,патріотичне 

виховання дітей та підлітків з сімей учасників АТО шляхом організації поїздок 

та відвідувань культурно-історичної та духовної спадщини Чернігова, 

Чернігівщини та України. 

Нажаль, на сьогоднішній день, більшість сімей учасників АТО не мають 

матеріальних можливостей для організації таких поїздок. Кошти, які 

Х  



виділяються з бюджету міста на подібні заходи не передбачають концепції, яка 

б передбачала пов’язати історію рідного краю з історією країни в цілому. В 

проекті пропонується культурно та історично пов’язати декілька екскурсійних 

маршрутів, а саме через «малу історію» рідного краю (Козелець, Седнів, 

Сосниця, Батурин, Ніжин, Київ) та її вплив на «велику історію» країни в цілому 

(наприклад, Чернігів і Львів, Чернігів і Новгород-Сіверський, Чернігів і Київ і 

т.ін.). Пізнання культурної та духовної спадщини батьківщини є важливим 

аспектом розвитку особистості дітей та підлітків, формування в них естетичних 

та духовних цінностей. Вважаємо, що реалізація цього проекту допоможе 

виховувати на цьому ґрунті справжніх патріотів рідного краю. 

 

Завдання проекту:  

 

1. Патріотичне виховання дітей учасників АТО шляхом пізнання культурної 

та духовної спадщини рідного краю. 

2. Організація поїздок до історичних пам’яток культурної та духовної 

спадщини Чернігова, Чернігівщини та України. 

3. Формування у дітей та підлітків естетичної культури, навичок в 

організації культурного відпочинку та дозвілля, розширення 

особистісного світогляду та підвищення загальної культури.  

 

В таблиці 1 вказані спеціалісти, які будуть залучені до даного проекту та їх 

очікуваний обсяг роботи на рік. 

Таблиця 1 

Спеціаліст Його функції Обсяг роботи за рік 

Соціальний 

працівник  

Супровід в організації основних 

етапів проекту, а також супровід 

дітей у якості старшого групи в 

поїздках. 

 

- Проведення підготовчих заходів для 

проведення екскурсії; 

- Зустріч з представниками громадських 

організацій ; 

- Формування заявок, збір учасників, 

інструктаж старших груп; 

- Ведення звітної документації. 

Педагог  

організатор 

Організація та проведення 

заходів направлених на 

формування морально-

естетичних та ціннісних 

установок у дітей та підлітків; 

Проведення екскурсій, квестів, 

ігор. 

- Допомога у підготовці та організації 

дозвілля під час поїздок. 

 

- Проведення екскурсій та розважальних 

заходів  

Волонтери 

ГО ЧМА 

«Конкордія» 

Допомога соціальному 

працівнику у супроводі дітей;   

Допомога у якості аніматорів. 

Допомога в організації заходів 

інтелектуально культурного дозвілля  

 

 

 



6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців 

міста Чернігова у разі його реалізації:  

 

У разі реалізації проекту передбачається організація поїздок до культурно 

історичних та духовних пам’яток Чернігівщини та України для дітей та 

підлітків з сімей учасників АТО.  

Фінансування послуг спеціалістів та витрати на необхідні матеріали 

передбачена з фонду проекту   «Бюджет участі» у місті Чернігові. 

Інформація про надання даних послуг та звіти про проведену роботу 

будуть представлені у ЗМІ, соціальних мережах та інтернет-ресурсах 

організації. 

 

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його 

бенефіціари:  

 

Організація поїздок на місця культурно-іторичної та духовної спадщини 

Чернігівщини для дітей та підлітків сформує патріотичний дух, високі моральні 

цінності, сприятиме вихованню любові до батьківщини, національній 

самосвідомості й гідності, дбайливого ставлення до історії нашої держави, 

рідної мови, культури, традицій. Розширення особистісного світогляду та 

підвищення загальної культури. Утвердження у свідомості і почуттях 

особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та 

історичного минулого України. Адже патріотизм постає своєрідним форматом 

життєвих орієнтацій громадянина у реалізації його життєвої стратегії, яка 

відповідає реальним соціальним інтересам й очікуванням його найближчого 

оточення, суспільства й держави, закарбована у його свідомості, віднайдена у 

сенсі власного існування й втілена у способі життя. 

Бенефіціарами даного проекту є біля 750 дітей та підлітків з сімей 

учасників АТО. 

 

Очікувані результати реалізації проекту: 

1. Підвищення патріотизму та духовного розвитку у дітей учасників АТО. 

2. Формування у дітей та підлітків естетичного світогляду та підвищення 

загальної культури на зразках культурно-історичної спадщини Чернігівщини. 

3. Виховання патріотизму і  любові до рідного краю, та духовних надбань 

української культури. 

 

 

 

 

 



8.* Орієнтовна вартість проекту на 1 рік 

 

Складові завдання 

Орієнтовна вартість, 

грн. 

 

1. Оплата праці  соціального працівника 

(разом з нарахуванням на оплату праці). 
           66000,00 

     2. Оплата праці  педагога-організатора (разом з 

нарахуванням на оплату праці). 
              68400,00 

3. Придбання продуктів харчування  для дітей   

під час проведення  екскурсій 

15 (кількість поїздок) 

*50 (кількість 

екскурсантів) 

*60 (вартісна 1 чол.) 

 45000,00 

4. Транспортні послуги 

 
117600,00 

РАЗОМ: 297000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

 

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.: 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  

viktorbrain65@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:  
 


