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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 ) 

 

 

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

 

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

Центр соціальної та фізичного активності для літних людей та людей 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):  

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

 

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

Центр може розміщуватися на території одного з Територіальних центрів соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) або на базі громадської організації, яка 

опікується цільовою аудиторією проекту (такі як, центр медико-соціальної реабілітації 

інвалідів з вадами фізичного розвитку ГО «Інтеграція», Спілка самаритян України 

Чернігівське об’єднання, тощо) площею не менше 100 м кв. 

 

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

Надання соціальних послуг, послуг фізичної реабілітації, та організації активного 

дозвілля для реалізації творчого потенціалу літних людей, та  осіб з інвалідністю, 

шляхом створення центру фізичної та соціальної реабілітації включно з кімнатою 

психологічного розвантаження, кабінетом з масажу, зали для занять ЛФК, творчих 

майстерень, площадки для проведення тренінгів та семінарів.  

 

В основі діяльності центру підтримка та надання соціальних послуг літнім людям та  

особам з інвалідністю. 

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 
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Центр розрахований на надання соціальних послуг, фізичної допомоги,  реалізації 

творчого потенціалу літних людей , та  осіб з інвалідністю. Щоденно до 30 осіб. 

Послугами та допомогою можна скористатись як одноразово,  так і  на регулярній 

основі. Під час перебування у центрі люди будуть не тільки пасивними слухачами  та 

об’єктом діяльності організаторів, але матимуть змогу реалізовувати себе в актиній 

соціальній та корисній для себе діяльності, проявити ініціативу, щодо організації та 

наповнення діяльності. Опікуни  цих людей отримуватимуть консультаційні та 

інформаційні послуги, а також надаватимуться послуги представництва інтересів, 

соціального супроводу та профілактики. 
 

Мета проекту - даний проект дасть змогу літнім людям та людям з інвалідністю  

адаптуватися в умовах, коли відбувається зміщення соціальних ролей, втрачаються  

особисті зв’язки, загострюється проблема самотності. Спілкування, залучення до 

активної діяльності  створять умови для поліпшення якості їх життя. Для категорії осіб 

з інвалідністю, більшість з яких ізольовані від громади і потребують найбільшої уваги 

та соціалізації, також буде можливість зміцнити фізичне здоров’я, адаптуватися у 

суспільстві, стати повноправним його членом. 

Люди матимуть змогу зайнятися фізичними вправами, які направлені на покращення 

здоров’я, прийняти участь у колективному творчому ділі, де матимуть змогу проявити 

свій талант, професійні навички, відновити та підвищити свої емоції. Люди з 

інвалідністю матимуть змогу відчувати себе повноправними членами суспільства. 

Бенефіціари: 

- люди пенсійного віку; 

- люди з інвалідністю; 

- опікуни літніх людей та людей 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)  

……………...…………………………………………………………………………………… 
Центр соціальної та фізичного активності для літних людей та людей з інвалідністю є 

доступним для всіх мешканців м. Чернігова 

 

Орієнтовний графік роботи центра:  

Вівторок – неділя   з 9.00 до 20-00 

Понеділок - вихідний 

 

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)   

Однією з найбільш суттєвих проблем сьогодення є ставлення  суспільства до 

літніх  та людей з інвалідністю, які  часто страждають від самотності, відсутності 

спілкування  та неможливості задовольнити свої нагальні потреби різноманітного 

характеру. Вони мають великий життєвий та професійний досвід, але здебільшого 

перебувають поза активною соціальною діяльності. Ця проблема торкається як 

українського суспільства в цілому, так і нашої чернігівської громади. 
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В Чернігові наразі існує де кілька організацій для людей літнього віку але немає 

стаціонарних клубів с тренажерними залами та можливостями отримати послуги в 

комплексі. 

Крім того існує проблема: 

- ускладнення процесів пристосування  груп людей, які старіють, до  вимог 

сучасного життя, зниження потенціалу здоров’я пенсіонерів, людей похилого віку з 

інвалідністю;. 

 - формування невірних стереотипів щодо літніх людей, їхніх  фізичних, 

інтелектуальних та психологічних потреб та можливостей; 
 

Проект сприятиме соціальна реабілітація та соціальна  інтеграція в суспільство літніх 

людей та людей з інвалідністю і призведе до  

- покращення та зміцнення фізичного здоров’я; 

- використання потенціалу літних людей, який у багатьох випадках 

використовується недостатньо; 

 

Тож основною проблемою, яку  вирішуватиме Центр соціальної та фізичного 

активності для літних людей та людей з інвалідністю у межах проекту, є комфортна 

організація вільного часу літніх людей, осіб з інвалідністю та реалізація їхнього 

потенціалу розвитку шляхом реалізації  освітньо-інформаційних проектів, роботи 

творчих груп за уподобанням,  здійснення колективних творчих справ, створення та 

облаштування на базі  центру, кабінету з масажу, кімнати психологічного 

розвантаження.  

 

Цілі, що мають бути досягнуті  

 

- залучення до активного життя, самореалізації літних людей та осіб з 

інвалідністю, відновлення їхнього здоров’я, досягнення ними  максимальної 

фізичної, психологічної,  соціальної повноцінності, соціальної інтеграції.  

- підвищення якості життя літних людей та  осіб з інвалідністю  за рахунок 

розширення спектру послуг   та надання можливостей  для  їх реалізації 

- отримання  соціально-психологічної   підтримки  самотніми людям; 

- створення волонтерських груп,  груп взаємодопомоги, творчих груп; 

 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Обладнання для тренажерної зали  315 335 

2. Тренажер Мотомед Viva2 26 000 

3. Стіл масажний стаціонарний   KO-4ALBA(ZD-855) 13 100 

4. Акустична система LG-X Boom OM6560 9 000 

5. Реабілітаційний тренажер для рук та ніг OSD-102K 6 000 

6.  Телевізор Smart TV+Wi-Fi 20 000 
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7. Ноутбук 20 000 

8. Кондиціонер 12 000 

9. Безкаркасне крісло 4 шт 4 000 

10. Меблі 30 000 

11.  Дзеркала 350 

12. Лава гімнастична (2,5 м) 2 700 

13. Станок гімнастичний переносний 2 900 

14. Поручень для осіб з інвалідністю в туалет "стіна-

пол" з поворотною ніжкою 360 ° 
1 550 

15. Поручень настінний під раковину 2 000 

16.  Матеріали для поточного ремонту 100 000 

17. Матеріальне технічне забезпечення роботи 

центру 
15 000 

18. Офісни витратни матеріали 12 000 

19. Ноутбук для адміністративної роботи 22 000 

20. МФУ 7 000 

21. Оплата комунальних послуг (водопостачання та 

водовідведення, теплопостачання та підігрів води, 

постачання електроенергії, вивіз сміття, утилізація 

відходів, тощо) 

100 000 

22. Послуги Інструктора з ЛФК 54 510 

23. Послуги адміністратора ( 2 особи) 120 000 

24. Послуги масажиста ( 1 особа)  73 200 

25. Послуги бухгалтера (1 особа) 72 000 

26. Послуги тренера 76 800 

27. Послуги прибиральниці 60 000  

28. Послуги соціального працівника (соціальний 

супровід) 
40 000 

29. Послуги тренерів/майстрів для проведення 

тренінгів 
19 200 

30. Послуги тренерів/майстрів для проведення 24 000 
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семінарів\майстер класів 

РАЗОМ: 1 284 645 

 

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  

natalliaa70.70@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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