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БЛаНК-ЗаяВка пропозицii (проекту), реалiзацiя якоТ вiдбуватиметься за

рахунок коштiв громадського бюджету (бюджеry участi) у MicTi
Чернiговi на 2019 piK та список мешканцiв MicTa Чернiговао якi

пiдтримують цю пропозицiю (проект)

llРu"цimка: пункmu, зqзначенi ,, 
* " е обов'язковuлlu dля заповнення!

1.* Назва проекту (не бiльulе I5 слiв):

<<Зелена варта>>: взаемодiя громадян з мiсцевим самоврядуванням для
екологiчного контролю та монiторингу з використанням геоiнформацiйних технологiй.

2.* Вид проекту (необхidне пidкреслumu i
проекmу):

проект: Хма;rий П великий

посmавumu знак ,,х", якl,tй вказуе muп

Проект буле реалiзовано на територii MicTa
масuву/мiкрорайону):
MicTo Чернiгiв.

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

MicTo Чернiгiв.

4.* Короткий опис проекту (не бiльше 50 слiв)

Чернiгова (впuшimь назву жl,tлчulовоlо

<<Зелена варта): побудова ефективноI моделi взаемодii громадян (мiсцевих
ЖИТелiв) З органами (службами) владних повноважень для здiйснення екологiчного
КОНТРОJIю та монiторингу довкiлJu{ в Чернiговi з використанням геоiнформацiйних
ТеХНОЛОгiЙ. Об'еднання небайдужих до екологiчних проблем активних жителiв
Чернiгова MicTa (Го), Мунiципа_шьноi варти, проекту кВiдкрите MicTo>>, Ко,rrл-центру
ЧМР, Щержавноi екологiчноi iнспекцii, що допоможе пiдвищити екологiчну свiдомiсть
Та вiдповiДальнiсть громадян, ефективно здiйснювати додатковий контроль за
порушеннJIми (завдання шкоди екосистемi).

5. ОПИС ПРОекТУ (црuлltmцg; опuс проекmу не повuнен ллiсmumu вказiвкu на суб'скm,
якuй л,tоэtсе буmu поmенцiйнuJv, вuконавцеtп проекmу):

ПРОект <<Зелена BapTD> допоможе запровадити iнновацiйнi механiзми 1^racTi
ГРОМаДЯН У вирiшеннi мiсцевих екологi.шrих проблем, налагодити результативну
Спiвпрацю громадян i органiв мiсцевоТ влади, активiзуе самоорганiзацiю громадян та
пiДвиrцить екологiчну свiдомiсть та вiдповiдальнiсть за чистоту довкiлля, контроль за
rrорушеншIми, безпеку життедiяльностiо охорону природи (екосистеми).
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б.* Iнформацiя стосовно доступЕостi (результатiв) проекту для мешканцiв MicTa
Чернiгова у разi його реалiзацii:
(црuлtlццg; iнфорллацiя u4odo dосmупносmi моэtсе сmосуваmuся, напрuклаd, zoduH

робоmu об'екmу, моэtслuвоI lхлаmu за корuсmування, каmеzорii'tиеtаканцiв, якi зл,tолсуmь i
якi н е з м о э{уmь ко рu с mу в аmuс ь р е зул ь m аm алl u р е ал i з ацit' d ан о z о пр о е кmу )

Постiйний ЦIЛОДОБОВИЙ Q4l7) доступ до iнформацiТ цодо проблемних
питань (сигншliв, повiдомлень) через онлайн-систему <Вiдкрите MicTo>>, що дас
можливiсть:

кожному жителю MicTa:
о створювати повiдомленнJI щодо проблемних шитань;
о помiчати, за допомогою геоiнформацiйних технологiй (Gps), на картах

GoogleMap (чiтко вказати проблемне мiсце);
. використоврати мобiльнi додатки системи <Вiдкрите MicTo>> дJUI створення

оперативних повiдомлень порушень з питань екологiчноi безпеки;
о слiдкувати (контролювати) за ik вирiшення;
о пiдписатись на повiдомлення цього роздiлу та отримувати ix на свою електронну

пошту;
о монiторити проблеми та ана.гtiзувати ix в розрiзi категорiй та територiями

(зоналли вiдповiдальностi) ;

о дiзнаватись про проведеннJI офiцiйних заходiв, перекриття руху транспорту,
вiдключення води, свiтла;

о aHoHiMHo повiдомити про порушення норм благоустрою або незаконного викиду
смiття;

. повiдомJuIти про появу корисних об'ектiв дJш покращення комфорту життя;
о сttп,Iоорганiзовуватися навколо вирiшення проблем.

виконавчим службам:
. оперативно реагувати на проблемнi питання;
о допоможе планувати та контролювати матерiальнi витрати;
о за допомогою доданим до повiдомлення фото- або вiдео зрозумiти масштаби

проблеми;
о економити час на скJIадання маршрутiв;
о попередньо за допомогою KoMeHTapiB }"точнити незрозумiлi моменти, без виiЪду

на вкrване в повiдомленнi мiсце.
ГО (ШС) та спiльнотам з питань екологiТ та бiзнесу:

о планувати свот благодiйнi iнiцiативи, базуючись на реальних потребах громад;
о планувати екологiчнi заходи та акцii.

7. Обrрунryвання необхiдностi реалiзацii проекту, а також його бенефiцiари
(основна 74еmа реалiзацit проекmу; проблепtа, якоt воно сmосусmься; запропонованi

рiшення; пояснення, чому ca]yte це завdання повuнно буmu реалiзоване i якulчt чuнол,t йоzо

решiзаQiя вплuне на поdальutе Jюummя мешканцiв; ocHoBHi 2рупu л,tел,ttканцiв, якi
з Jй о uсу mь ко р u с mу в аmu ся р е зу ль m аm ал4u р е ал i з ацil' з ав d ан ня)

Основна мета проекту - це забезпечення екологiчноi безпеки MicTao

формуванЕя екологiчноi свiдомостi громадяЕ, можпивiсть ii участi у вирiшеннi
екологiчних проблем MicTa.
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Створення громадськоi природоохоронноi служби <<Зелена варта)> та
використання бюджету участi (надалi створення спецiального фонду мiсцевих
бюджетiв) на здiйсненшI природоохоронних заходiв, допоможе зробити першi кроки
до реформи системи екологiчного контролю та монiторинry екосистеми Чернiгова,
що буде сприяти пiдвищенню рiвня обiзнаностi громадян MicTa щодо IIитань
екологiчноi безпеки. Конституцiею УкраiЪи гарантуеться - Стаття 50, Кожен ма€ право
на безпечне дJuI життя i здоров'я довкiлля та на вiдшкодування завданоТ порушенням
цього права шкоди. Кожному гарантуеться право вiльного достугIу ло iнформацii про
стан довкiлJuI, а також право на iT поширенЕя. Така iнформацiя нiким не може бути
засекречена.

Буль хто з мешканцiв Чернiгова зможе користуватися результатами
реалiзацii цього проекту БЕЗКОШТОВНО!

8.* OpieHToBHa BapTicTb (брутто) проекту (Bci складовi проекту та iх opicHToBHa

BapTicTb)

Складовi завдання
OpicHToBHa

BapTicTb
(брутто), грн.

1. Оргроботи 72 000

2. Виконання робiт з модерачiТ повiдомлень 36 000

3. Виконання робiт з комунiкацii мiж rrасника]\{и проекту (диспетчер) 18 000

4. Iнформацiйна кампанiя (сочiальна рекJIапdа в ЗМI, зовнiшня реклама
(бiгборли, сiтi-лайти), полiграфiя (друк листiвок, бlклетiв, афiш,
оголошень, посвiдченшI громадських еко-iнспекторiв, тощо...)

60 000

5. Оренда примiщення (12-18 кв.м) або надання за рахунок бюджету
(використання комунальноi власностi) + компенсацiя комlтrальних
витрат

24 000

6. Канцелярськi витрати 2 000

7. Заохочувальнi rrризи дjul мотивацiТ волонтерськоi ylacTi громадян
MicTa в ролi громадських еко-iнспекторiв.

48 000

8. Проведення навчання, тренiнгiв дrrя волонтерiв та органiв мiсцевого
самоврядуванIuI. ,Щля жителiв MicTa rrроводити просвiтницькi заходи

щодо запровадження передових пiдходiв роздiльного збору смiття.
15 000

9. Страхування життя, здоров'я громадських еко-iнспекторiв вiд
нещасних випадкiв, пiд час виконання волонтерськоi роботи (10 чол.)

12 000

1 0. Програмне забезпечення, мобiльнi додатки онлайн-системи
кВiдкрите MicTo> (цiлодобова пiдтримка веб-сайту, супровiд 2417)

0

РАЗоМ: 287 000
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9.* Список з пiдписами щонайменше 15 громадян УкраiЪи, якi належать до
територiальноi громади MicTa Чернiгова, мають право голосу та пiдтримують цю
ПроПоЗицiю (проеlсг) (oKpiM Його aBTopiB), що дода€ться. Кожна додаткова cTopiHKa
СПискУ поВинна мати таку ж форму, за винятком IIозначення наступноi сторiнки
(необхidно dоdаmu орuziнал спuску у паперовiй формi).

10.* KoHTaKTHi данi aBTopiB пропозицii (проекry)о якi будуть загальнодосryпнi, у
тому числi для aBTopiB iнших пропозицiйо мешканцiв, представникiв ЗМI, з метою
обмiпу думками, iнформацiсюо можливих узгоджень iт,д. (необхidне пidкреслumu):

а) висловлюю свою згоду на використання моеi електронноТ адреси
lyatcheslav.rodimchenko@gmail.com дJuI зЕLзначених вище цiлей _J г\ r_-,
Пiдписocoби,IцoДа€ЗгoДyнаBикopисTаннясвoсiеЛекTpoннoruop""nЖ{(5
б) не висловлюю згоди на використання моеi електронноi адреси дJuI зчLзначених вище

цiлей.
Примiтка:
Контаrgгнi данi aBTopiB пропозицiй (проектiв) (тiльки для Чернiгiвськоi MicbKoi
ради), вкчв},ються на зворотнiй сторiнцi бланку-заявки, яка е недоступною дJuI
громадськостi.

11. Iншi додатки (якtцо сmосусmься):

а) фотографiя/i, якi стосlтоться цього проекту,
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