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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 ) 
56 

 

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

 

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

« ВУЛИК» - ГРУПА ДЕННОГО ДОГЛЯДУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ  

 

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

проект:   
  

 малий       Х великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

м. Чернігів  

 

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

Вул. Захисників України, 9б, м. Чернігів, Чернігівська громадська організація «Голос 

батьків» 

 

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

Надання соціальної послуги денного догляду для дітей з інвалідністю віком від 4 до 18 років, які 

не відвідують навчальні заклади, та молоді віком до 35 років, які не отримують таку послугу в 

інших соціально-реабілітацйних установах. ГО «Голос батьків» впровадила цю послугу в 2016 р., 

підтвердила її актуальність і результативність. Її надання дає можливість соціальної адаптації та 

реабілітації для дітей та молоді зі складними формами інвалідності, а батьки отримують 

можливість соціального перепочинку, загального покращення емоційної атмосфери в родині та 

покращення економічної незалежності родини. 

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

Група денного перебування розрахована для надання послуги денного догляду 52 дітям. 

Послугою можна скористатись як одноразово, так і користуватися на регулярній основі. 

Перебування дитини в групі в 2019 р. розраховано максимально на 6 годин. 

Діти, які будуть відвідувати групу денного перебування на постійній основі, матимуть 

індивідуальний план розвитку.  
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Під час перебування в групі дитина отримуватиме суміжні соціальні послуги (соціальної 

адаптації до інклюзивного середовища в загальноосвітній школі, надання послуг 

соціально-побутової реабілітації, арт-терапії, тощо). Батьки/опікуни отримуватимуть 

консультаційні та інформаційні послуги. 

Додатково дитина матиме змогу відпочити та відновити свій емоцій стан. 

Для мало мобільних відвідувачів групи, а також для тих, хто потребує постійного 

супроводу буде забезпечено надання послуги транспортування. 

Харчування дитини на період перебування в групі забезпечується за рахунок батьків. 

 

В літній період (червень - липень) буде організовано денний табір для учнів навчально-

реабілітаційних центрів та дітей, з інвалідністю, що навчаються в школах, але потребують 

супроводу і через це не можуть скористатися іншими можливостями оздоровлення.  

 

Мета проекту - підвищення рівня адаптації та соціалізації дітей та молоді з інвалідністю в 

м. Чернігові через надання соціальних послуг денного догляду в групі денного догляду та 

надання суміжних послуг, таких як консультаційні послуги з раннього розвитку, послуг 

соціальної адаптації до інклюзивного середовища в загальноосвітній школі, надання 

послуг соціально-побутової реабілітації, арт-терапії, тощо. 

Бенефіціари: 

- діти з інвалідністю м. Чернігова з 4-х до 18 років, які не відвідують навчальні 

заклади 

- молодь з інвалідністю до 35 років яка не отримує послугу денного догляду в інших 

соціально-реабілітаційних установах. 

- батьки/опікуни дітей та молоді з інвалідністю 

 

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)  

Група денного догляду  доступна для усіх мешканців м. Чернігова, які мають дітей з 

інвалідністю. 

Орієнтовний графік роботи групи: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 17:00 

Усі послуги надаються 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)   

Наразі соціальна інтеграція осіб з інвалідністю в Чернігові є дуже низькою.  

Але все більше сімей, які мають дітей з інвалідністю, приймають рішення виховувати 

дитину в сім'ї (в Чернігівській області таких 80%), але нажаль для них можливості 

забезпечити реальну "повну" участь своїх дітей в суспільному житті є дуже обмеженими. 

Діти, батьки яких обирають виховувати їх в сім’ї, не отримують адекватної підтримки і не 

мають повноцінного доступу до послуг реабілітації та соціальної адаптації. 
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Діти, які мають складні порушення здоров’я (зору, слуху, опорно-рухового апарату, 

мульти-вади, затримку психічного розвитку, розумову відсталість) частіше за все не 

відвідують навчальних закладів. Особливо, якщо а вони визнані такими, що не можуть 

навчатися, а також молодь після 18 років з важкими формами інвалідності, які не дають їм 

можливості бути працевлаштованими, а можливості відвідувати соціально-реабілітаційні 

заклади на постійній основі є дуже обмеженою - це діти та молодь, які потребують 

постійного догляду, формування та постійної підтримки побутових та соціальних навичок. 

Таким чином з суспільного життя випадає не тільки дитина, а й її батьки, оскільки мають 

забезпечувати догляд за дитиною і через це не тільки самі не можуть працювати, а й 

потребують фінансової допомоги від держави. 

В силу свого захворювання багато дітей мають підвищену збудливість. Тому вкрай 

необхідно обладнати нову сенсорну кімнату для відпочинку, де дитина матиме змогу 

заспокоїтись, відволіктись або просто побути на одинці. Звісно, що таких дітей  не можна 

залишати без нагляду. Тому для такої кімнати потрібне обладнання для онлайн 

спостереження.  

Група денного догляду на базі ГО «Голос батьків» довела свою необхідність і 

ефективність під час реалізації проектів в 2016 та 2017 роках. Кількість клієнтів, які 

потребують послуги денного догляду постійно зростає. За два роки надання послуг також 

було виявлено гостру потребу в наданні догляду за дітьми з інвалідністю, що навчаються 

в навчально-реабілітаційних центрах та загальноосвітніх школах в літній період, оскільки 

в перших немає такого формату, як пришкільні табори, а скористатися 

загальнодоступними можливостями на оздоровлення в літній період дитина з 

інвалідністю, що потребує супроводу не може.  

Тому вкрай важливо продовжити надання послугу денного догляду в групі денного 

перебування на базі ГО «Голос батьків», започатковану в 2016р., для дітей та молоді з 

інвалідністю і розширити послугу,, організувавши літній табір для дітей з інвалідністю, 

що відвідують навчальні заклади в літній період. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Оплата соціальних послуг соціальних робітників з 

денного догляду (12 місяців * 50 000 грн) 
549 600 

2. Матеріально технічне забезпечення роботи групи 

денного догляду( 12 місяців * 5000 грн) 
60 000 

3. Оплата послуг водія автобуса (12 місяців * 7000 грн) 84 000 

4. Оплата послуг вихователів групи денного догляду (12 

місяців * 10000 грн) 
120 000 

5. Матеріально-технічне забезпечення роботи автобуса 

(паливно-мастильні матеріали, зап. частини) (12 місяців 

* 10000 грн) 

120 000 

6. Придбання меблів для обладнання сенсорної кімнати 33 000 
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для груп денного догляду 

7. Оплата послуг медичного працівника(12 місяців * 

6000грн) 
72 000 

8. Оплата послуг методиста (12 місяців * 6000грн) 72 000 

9. Оплата послуг страхування цивільно-правової 

відповідальності власників транспортних засобів 
2 000 

10. Технічне обслуговування транспорту 20 000 

11. Технічне обслуговування орг. Техніки 4 000 

12. Оплат послуг спеціаліста з ЛФК (12 місяців * 

5000грн) 
60 000 

13. Оплата послуг психолога (12 місяців * 5000грн) 60 000 

14. Оплата послуг логопеда(12 місяців * 5000 грн) 60 000 

15. Оплата бухгалтерських послуг (12 місяців * 5000грн) 60 000 

16. Продукти харчування для проведення занять з 

набуття та підтримки побутових навичок у дітей 
20 000 

17. Оплата послуг прибиральниці (12 місяців * 4000 грн) 48 000 

18. Придбання меблів для обладнання кімнат для груп 

денного догляду 
20 000 

19. Оплата послуг вихователів групи літнього табору  30 000 

РАЗОМ: 1 494 600 

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 

golosbatkiv@gmail.com, garbuza74@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. 

mailto:golosbatkiv@gmail.com
mailto:garbuza74@gmail.com
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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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