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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 ) 
58 

 

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

 

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

 

«Біржа волонтерства м. Чернігів» 

 

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):  

 

Весь Чернігів 

 

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

Весь Чернігів 

 

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

 Буде створено та забезпечено функціонування «Біржі волонтерства» - як он-лайн 

ресурсу, на якому волонтери або організації розміщуватимуть інформацію про 

послуги/роботи та час, які вони можуть надати на волонтерських засадах, а інші 

організації, люди або ініціативи,  зможуть розміщувати інформацію про потребу в 

таких послугах/роботах. 

  

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

 Проект «Біржа волонтерства м. Чернігів» спрямований на активізацію свідомого 

ставлення людей та залучення громадян до вирішення соціальних питань міста, а також 

на покращення рівня задоволення соціальних потреб у місті Чернігові. 

 Проект складатиметься з таких складових: 
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1. Створення та підтримка он-лайн ресурсу для обміну інформацією про 

потреби та пропозицій у волонтерстві. 

2. Інформаційна кампанія для залучення волонтерів та розповсюдження 

інформації про ресурс. Друк та розповсюдження інформаційних матеріалів 

(буклетів, візиток, сіті-лайтів, постерів). Проведення прес-конференцій.  

3. Серія тренінгів з принципів волонтерської діяльності. 

4. Проведення флеш-моб акцій.  

 

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)  

 Сервіс буде доступний он-лайн цілодобово, без обмежень. Друк та 

розповсюдження інформаційних матеріалів. 

 

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)   

 

В Чернігові існує значна кількість мешканців, які не байдужі до того, що відбувається в 

місці, мають можливість і бажання допомагати, приймати участь у реалізації ініціатив 

спрямованих на покращення якості життя в місті Чернігові. В той самий час є значна 

кількість ініціатив та проектів, реалізація яких уповільнюється, або здається ініціаторам 

неможливою до виконання через брак ресурсів і в першу чергу людських.  

На сьогоднішній день більшість координаційних дій із залучення волонтерської 

допомоги відбувається шляхом розповсюдження інформації в соціальних мережах або 

через особисті контакти (сарафанне радіо). Проте такий спосіб не завжди є ефективним. 

Він не дає можливості розраховувати на довгострокову перспективу не завжди 

інформація знаходить свою цільову аудиторію, також завжди існує ризик натрапити на 

недобросовісних людей. Об’єднання інформації про потреби та пропозиції в сфері 

волонтерства надасть можливість можливість консолідації зусиль небайдужих 

мешканців міста у вирішенні соціально важливих питань та впровадженні корисних для 

міста ініціатив на волонтерських засадах. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Розробка сайту. 65 500 грн. 

1.1. Проектування структури і розробка дизайну сайту 15 000 грн. 
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50 год. по 300 грн./годину   

1.2. Оплата хостінгу. 2 000 грн.. 

1.3. Адміністрування сайту. 36 000 грн. 

1.4. Технічна підтримка сайту (40 год. по 300 

грн./годину). 
12 000 грн. 

1.5. Оплата домена 500 грн. 

2. Послуги координатора проекту. 48 000 грн. 

3. Інформаційна кампанія . 67 000 грн.. 

3.1. Прес-конференція (3 шт.) 30 000 грн. 

3.2. Інформаційні матеріали. 7 000 грн.. 

3.2.1. Буклети 2 р. за рік, на початку та в другій 

половині кампанії (тираж 3000) 
6 000 грн.. 

3.2.2. Сіті – лайти 1 р. на рік на початку кампанії (тираж 

20 шт.) 
3 000 грн.. 

3.2.3. Візитки (тираж 10000) 1 000 грн.. 

3.2.4. Створення відеороликів (3 шт.) 30 000 грн.. 

4. Проведення серії тренінгів (10). 

Організація тренінгів : Обдзвони, логістика, 

харчування учасників, оренда приміщення та 

обладнання. 

40 000 грн.  

5. Флеш-моб (2). 3 000 грн. 

6. Послуги бухгалтера.  48 000 грн. 

РАЗОМ: 274 500 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): 
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a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 

marinademidenko80@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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