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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 ) 
77 

 

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

 

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

Центр навчання навичкам надання медичної допомоги в екстремальних ситуаціях 

 

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):  

Деснянський р-н м.Чернігів 

 

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

Чернігів, вул. Захисників України 3Б – Центр туристично-оздоровчої та виховної роботи з 

дітьми і молоддю КП «Позашкільний навчальний заклад» Центр роботи з дітьми та 

молоддю за місцем проживання  Чернігівської міської ради 

 

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

  Центр навчання навичкам надання медичної допомоги в екстремальних ситуаціях 

для мешканців м. Чернігів, в якому інструктора зможуть навчити жителів міста основам 

надання першої медичної само та взаємо допомоги. 

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

 

  Цей проект навчального медичного Центру сконцентрує в одному місці все 

необхідне обладнання та досвідчених інструкторів, що дозволить навчити всіх бажаючих 

жителів міста необхідним навичкам. Крім того наявність необхідного обладнання та 

спорядження дасть можливість підвищити свою кваліфікацію як студентам медичних 

коледжів, так і співробітникам медичних закладів міста. 
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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)  

 Режим роботи - будні дні у вечірній час, а також денний час у вихідні дні. 

Безкоштовно для всіх бажаючих жителів міста. 

 

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 даний час в нашому місті немає організацій, які б проводили масові заняття з надання 

первинної медичної допомоги для всіх бажаючих і при цьому мали б необхідне для цього 

обладнання. Тим часом навички та вміння в цьому питанні завжди актуальні і можуть 

стати в нагоді в будь-який момент будь-якій людині. ДТП, нещасні випадки на 

виробництві або відпочинку, побутові травми, необережні ігри дітей в школі і т.д., всі ці 

ситуації вимагають чітких і професійних дій, які дозволять зберегти людині життя і 

здоров'я. Саме такі навички та вміння під керівництвом досвідчених інструкторів і на 

професійному обладнанні можна буде освоїти в Центрі екстремальної медицини, який 

пропонується створити в нашому місті. Учнями в цьому Центрі можуть стати як школярі, 

так і дорослі жителі нашого міста, тому що ці навички знадобляться в будь-якому віці. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Оснащення  

 

Манекени для відпрацювання прийомів надання першої 

медичної допомоги  

Навчальні аптечки - 30 штук (вартість за одиницю 400 

грн ) 

Набор для надання первинної допомоги 10 шт (вартість 

за одиницю 1000 грн) 

Набори жгутів - 25 (вартість за одиницю 300 грн) 

Набір наочних посібників  

Інше медичне спорядження і оснащення  

 

 

 

170000 

 

12000 

 

10000 

7500 

12000  

18000 

Всього 229500 

2. Витратні матеріали для навчання 
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Витратні матеріали для занять з медицини  
 Індивідуальні перев'язувальні пакети – 400 шт 

Бинт медичний, вата – 500 шт  

Шприци, катетери та ін. дрібні витратні матеріали 

 

 

10 000 грн 

7500 грн 

35 000 грн 

Всього 52500 грн 

3.  Поліграфічна продукція та печатні медичні 

посібники 

9000 грн 

Всього 9000 грн 

РАЗОМ: 291 000 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  pandomua@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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