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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 ) 
101 

 

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

 

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

Громадський Автопатруль Чернігова 

 

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

проект:   великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Деснянський та Новозаводський райони міста Чернігова 

 

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

Юридична та фактична адреса: м. Чернігів, вул.. Перемоги, буд. 42 

Громадська організація «Демократія майбутнього» 

 

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

Створення мобільної громадської приймальні з надання безоплатних правових 

послуг жертвам порушень прав людини /мешканцям м.Чернігова/ шляхом виїздів 

мобільної приймальні на місце події та висвітлення події в соціальних мережах за для 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

В рамках проекту плануєтся здійснювати громадський супровід для взаємодії з органами 

влади та правопорядку через створення мобільної громадської приймальні зі складу 

юристів та відео оператора. Юристи мобільної громадської приймальні нададуть 

безкоштовну юридичну допомогу автовласникам, мешканцям Чернігова, права яких були 

порушені або в яких виникають труднощі з реалізацією своїх прав, в тому числі з питань 

звернення до Європейського суду з прав людини. 

Основна ідея цього проекту полягає у здійсненні системних змін задля розширення 

доступу населення до реалізації прав, які є ключовими для самостійного покращення 

людиною свого соціально-економічного становища. Першочергова увага буде приділятися 
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зверненням, пов'язаним з реалізацією і захистом прав громадян, автовласників міста 

Чернігова, права власності, права на доступ до правосуддя, а також протидією корупції. 

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 доступний для всіх жителів міста Чернігова за напрямком: захисту прав 

громадян, прав автовласників міста Чернігова, права власності, права на доступ до 

правосуддя, а також протидією корупції. 

 

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)   

Державна політика щодо утвердження та забезпечення прав людини та 

основоположних свобод залишається  безсистемною, хаотичною і неефективною. При 

цьому діяльність і відомчі інтереси органів влади значно переважають над інтересами 

громадян, а тому діяльність цих органів переважно спрямована не на утвердження прав 

людини, а на реалізацію мінливих державних або власних інтересів. 

Проектом передбачається  створення мобільної громадської приймальні з надання 

безоплатних правових послуг жертвам порушень прав людини шляхом виїздів мобільної 

приймальні на місце події та висвітлення події в соціальних мережах за для правового 

розвитку громадян. 

Проект буде доступний для всіх жителів міста Чернігова за напрямком: захисту 

прав громадян, прав автовласників міста Чернігова, права власності, права на доступ до 

правосуддя, а також протидією корупції. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Оплата оренди приміщення для реалізації проекту 77 800 

2. Оплата оренди оргтехніки 44 200 

3. Витрати на оренду фото-відео-звуко обладнання 

в межах проекту 
154 200 

4. Оренда послуг з перевезення в межах проекту 497 000 

5. Витрати на оплату праці. Залучення фахівців 184 300 

6. Технічне обслуговування оргтехніки 3 300 
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7. Витрати на телефон та Інтернет 2  250 

8. Витрати на обслуговування «гарячої лінії» 6 800 

9. Витрати на канцелярські товари 5 400 

10. Витрати на розробку сайта та обслуговування  12 400 

РАЗОМ: 987 650 

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  

go.dm.official@gmai.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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