
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 ) 
70 

 

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

 

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

«Подорожувати – право кожного!»  

 

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

тип проекту): 

проект:   малий        

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву 

житлового масиву/мікрорайону):  

        До реалізації проекту будуть залучені всі бажаючі мешканці міста 

Чернігова (Деснянський та Новозаводський райони), які входять до 

маломобільних груп населення: дорослі особи з інвалідністю різного віку 

та нозологій;  діти з інвалідністю та особи, які супроводжують інваліда 1 

групи або дитину-інваліда  та люди старшого (похилого) віку.   
    Проект буде реалізовано на всій території міста Чернігова та міста 

Києва, Чернігівської та Київської області. 

 

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

Юридична та фактична адреса : 14034, м. Чернігів, вул Рокосовського, 60 

Чернігівське міське громадське об’єднання інвалідів ≪Шанс≫ 

 

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

Доступ до подорожей осіб з інвалідністю та людей старшого 

(похилого) віку - це новий крок в соціальній адаптації та ресоціалізації, 

який включає в себе не тільки пізнавальний процес, а й можливість 

залишатися активними протягом життя.  Подорожі стануть для них  



потужним засобом реабілітації,  де реалізується можливість оздоровлення, 

спілкування, ліквідація певних психологічних бар’єрів. 

 

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на 

суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту): 

 В будь-якій цивілізованій країні світу подорожуючі особи з інвалідністю 

та люди старшого (похилого) віку – це скоріше норма, аніж виняток, і, 

звісно, будь-які ініціативи з цього питання достойно фінансуються як 

державою, так і міжнародними фондами. Сьогодні в Україні триває процес 

переходу від медичної до соціальної моделі інвалідності, коли вислів “всі 

різні, але всі рівні”, означає, що в державі змінюється відношення до 

людей з інвалідністю, які прагнуть інтегруватись в суспільство. Тому в  

Україні соціальний туризм для перерахованих категорій лише починає 

розвиватися.  

У місті Чернігові мешкає 58 133  людей старшого (похилого) віку,             

21 742 осіб з інвалідністю різних нозологій, із них 987 дітей-інвалідів і 

частіше всього вони стають заручниками своєї домівки, знаходяться в 

інформаційному вакуумі, відчувають брак спілкування, втрачають 

соціальну активність, не мають фінансової можливості до туристичних 

поїздок. Відчуваючи труднощі при самостійному пересуванні  дані 

категорії не можуть самостійно орієнтуватись в просторі та є соціально 

ізольованими.  

      Мета цього проекту – ресоціалізація  людей старшого (похилого віку) 

та соціальна адаптація осіб з інвалідністю, подолання комунікативних та 

соціальних бар’єрів щодо їх вільного пересування через залучення до 

подорожей (інклюзивного туризму) та організацію для них оглядових та 

тематичних екскурсій в історичні, живописні місця нашого краю та 

України:  міста Київ, Чернігів, Чернігівська та Київська області. 

     Культурно-пізнавальний напрямок організованих, в рамках проекту, 

заходів може й повинен бути фінансово та соціально виправдано. Такий 

туризм є своєрідною реабілітацією, як фізичною, так і психологічною, а 

можливість спілкування, оздоровлення, вивчення історії та краєвидів 

рідного краю сприятиме відновленню  та розвитку фізичного, соціального, 

духовного, творчого та інтелектуального рівня життєдіяльності цих людей 

з урахуванням їх фізичних та психічних можливостей для сприяння їх 

інтеграції в суспільство. 

 

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)  

Проект буде доступним для людей старшого (похилого) віку, осіб з 

інвалідністю  різних нозологій та різного віку, в тому числі дітей з 

особливими потребами (включаючи супроводжуючих осіб).   

Також цей проект буде доступний всім бажаючим мешканцям міста 

Чернігова, які входять до мало мобільних груп населення.  

     

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)   

 Мета цього проекту – ресоціалізація  людей старшого (похилого віку) та 

соціальна адаптація осіб з інвалідністю, подолання комунікативних та 

соціальних бар’єрів щодо їх вільного пересування через залучення до 

подорожей (інклюзивного туризму) та організацію для них оглядових та 

тематичних екскурсій в історичні, живописні місця нашого краю та 

України:  міста Київ, Чернігів, Чернігівська та Київська області. 

 Проблема вище перерахованих категорій осіб полягає в тому що їм 

важко ( як фізично так й фінансово) подорожувати. Як правило, вони 

обмежені рамками санаторію ( в кращому випадку). Але в нашій країні є 

так багато цікавих місць, які б хотілося відвідати цим людям, пізнати їх 

історію  і просто поспілкуватись відчуваючи себе частиною колективу. 

    Організація подорожей  - це крок до подолання комунікативних та 

соціальних бар’єрів,  ліквідація дискримінації людей старшого (похилого) 

віку та осіб з інвалідністю. Для них це новий крок у створенні доступного і 

відкритого суспільства, підвищення якості життя. 

    Проект сприятиме  покращенню їх морально - психологічного стану. 

Створить нову  можливість  для соціалізації, активації раніше ізольованих 

мешканців міста. 

 До реалізації проекту будуть залучені всі бажаючі мешканці міста 

Чернігова (Деснянський та Новозаводський райони), які входять до 

маломобільних груп населення: дорослі особи з інвалідністю різного віку 

та нозологій;  діти з інвалідністю та особи, які супроводжують інваліда 1 

групи або дитину-інваліда  та люди старшого (похилого) віку.   

     

 



 

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

орієнтовна вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

Оплата транспортних послуг для перевезення  

людей старшого (похилого віку), осіб з 

інвалідністю та інших мало мобільних груп 

населення.  

 

274 800, 00 грн. 

РАЗОМ: 274 800, 00 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): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 

fedorova0923@gmail.com моб.тел. (063)1489271; (050)6727591  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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