
 

1 

 

1 

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 ) 
45 

 

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

 

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

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

Служба соціального таксі  для осіб з обмеженими можливостями 

 

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):  

На всій території м. Чернігова ( Новозаводський та Деснянський райони) 

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

 

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

 пр. Миру,40 

Чернігівська обласна  громадська організація  інвалідів  «Логос» 
…………………………………………………………………………………..…………… 

 

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

Продовження послуг Служби соціального таксі для Чернігова, надасть 

можливість створити доступне і відкрите суспільство. Соціальне таксі дуже 

необхідна соціальна послуга для осіб з обмеженими можливостями , які довгі 

роки пізнавали світ крізь призму власної домівки. В межах проекту зможуть 

реалізовувати своє право на вільний вибір пересування, реабілітацію, освіту та 

соціалізацію. 

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

У місті Чернігові є категорії осіб з інвалідністю, які без соціального таксі 

залишаються заручниками домівки і не мають змоги вирішити свої соціальні, медичні, 

освітні та реабілітаційні потреби . За даними соціального захисту населення станом на 1 

січня 2018 року потребуючими у транспортних послугах ( по категоріях осіб з 
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інвалідністю: діти з інвалідністю -  1259 осіб; особи з інвалідністю з дитинства – 2221 

особа, в тому числі 526 осіб які мають 1 та 2 групу внаслідок психіатричних та 

інтелектуальних порушень ; особи які мають інвалідність через трудове каліцтво 1 групи 

інвалідності – 48 осіб; особи з інвалідністю на візках – 815 осіб; загальною кількістю 

приблизно 4343 особи.)  

Із дворічного досвіду роботи служби соціального таксі зазначу, що така послуга 

дуже потрібна для людей з обмеженими можливостями, частина з них отримала змогу 

вирішувати свої насущні проблеми і жити повноцінним життям.  Соціальне таксі у місті – 

це соціальна послуга у новому форматі для осіб з обмеженими можливостями та мало 

мобільних груп населення, які за станом здоров`я не можуть користуватися громадським 

транспортом. 

Однорічна відсутність служби соціального таксі, поставила людей з інвалідністю в 

тупикову ситуацію – відсутність можливості добратися до закладів охорони здоров’я, до 

реабілітаційних установ, до закладів соціального захисту та закладів культури, зробила 

осіб з інвалідністю знову заручниками домівки. 

Соціальне таксі вкрай необхідне для надання транспортних послуг людям з 

інвалідністю, які за станом здоров’я не можуть користуватися громадським транспортом. 

 

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)  

Служба соціального таксі буде доступна для усіх потребуючих мешканців міста. 

В робочі дні з 7.30 до 16.30 годин для людей з інвалідністю 1 та 2 групи, дітей з  

інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, які за станом здоров’я не 

можуть користуватися громадським транспортом. В межах робочого часу служба 

соціального таксі буде працювати 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)   

Метою проекту є подолання бар’єрів для вільного пересування людей з 

обмеженими можливостями та мало мобільних груп населення, які за станом здоров’я 

не можуть користуватися громадським транспортом, шляхом роботи служби 

соціального таксі. 

Два роки у м. Чернігові працювала служба соціального таксі ( за рахунок 

громадського бюджету), для перевезення людей з обмеженими можливостями та мало 

мобільних груп населення , за цей час розроблено Положення про службу соціального 

таксі, придбано телефонні апарати для диспетчера та водія, зроблено пандус для авто, 

складено базу даних потенційних клієнтів, надавалися послуги перевезення, постійно 

вивчалася думка користувачів транспортних послуг, одна із головних думок – 

продовження і розширення «Служби соціального таксі». Найголовніше, що люди з 

інвалідністю мали доступність до транспорту, що надає змогу безперешкодно 

спілкуватися з друзями, родичами, їздити на навчання, реабілітацію, проходити вчасно 

лікування , а також відвідувати соціальні об’єкти міста. 
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Подальша підтримка ініціативи роботи соціального таксі надає людям з 

обмеженими можливостями повірити у власні сили, створюючи нові можливості для їх 

спілкування і соціалізації, активація раніше ізольованих мешканців міста, новий крок у 

створенні доступного і відкритого суспільства, підвищення рівня життя та покращення 

їх морально– психологічного стану. Створена служба соціальне таксі у місті – це 

соціальна послуга у новому форматі для осіб з обмеженими можливостями та мало 

мобільних груп населення, які не можуть користуватися громадським транспортом за 

станом здоров`я. Ця послуга має бути! 

   Однорічна відсутність служби соціального таксі, поставила людей з інвалідністю в 

тупикову ситуацію – відсутність можливості добратися до закладів охорони здоров’я, до 

реабілітаційних установ, до закладів соціального захисту та закладів культури, зробила 

осіб з інвалідністю знову заручниками домівки  

Продовження роботи служби соціальне таксі – це дуже вдалий приклад 

міжнародних стандартів захисту прав людини. Це ще один крок до подолання бар’єрів і 

до взаєморозуміння між різними групами громадян у нашому суспільстві. Створення 

додаткових зручностей для людей з обмеженими можливостями сприяє підвищенню 

рівня довіри до громади міста. 

Скористатися результатами реалізації завдання проекту зможуть люди з 

обмеженими можливостями, діти з інвалідністю, особи з інвалідністю, люди які мають 

різного роду переломи та інші мало мобільні групи населення, які з різних причин не 

можуть користуватися громадським транспортом за станом здоров’я. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Оренда послуг з перевезення в межах проекту 

«Служба соціального таксі» на 2019 рік 
165000.00 

 2. Витрати на роботу служби соціального таксі 

- телефонні витрати на 11 місяців; 

- винагорода за роботу працівникам служби 

соціального таксі на 11 місяців з нарахуваннями 

1320.00 

133660.00 

РАЗОМ: 299980.00 

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  blagod@ukr.net     

для зазначених вище цілей  
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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?  

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

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

  


	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)

