
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 2020 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
6 

 

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

 

 

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

Майбутнє молоді – у громадянському суспільстві 
 

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

витрат): 

видатки:   +  малий      
  

  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

 

Деснянський район 

 

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

м. Чернігів, вул. Шевченка, 95  

 

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

Проект є безкоштовним, відкритим для молоді, який має на меті 

сприяти становленню громадянського суспільства у м. Чернігові, 

формуванню у молодих людей небайдужої особистісної позиції та 

соціальної відповідальності, активному залученню їх до вирішення 

актуальних проблем життя як нашого міста, так і регіону. 

Передбачається проведення “круглих столів”, семінарів, тренінгів, 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Однією із впливових сил розбудови громадянського суспільства є 

молодь, оскільки саме вона є глибоко вмотивованою щодо змінюваності 

світу на краще. Зародження та розвиток молодіжного руху має значний 

вплив на формування культурного, правового, демократичного 

середовища, а також відіграє помітну роль у забезпеченні соціальної 

стабільності. Враховуючи необхідність підвищення ролі молоді у житті 

громади, місцеві органи самоврядування мають бути ближчими до неї та 

покликані зіграти важливу роль у справі залучення молодих людей до 

громадянської активності. Проект надасть можливість: 

 підвищувати рівень політичної культури, громадянської свідомості 

молоді; 

 надавати їй практичні знання та випрацьовувати навички, необхідні 

для ефективного розвитку громадянського суспільства; 

 формувати у молоді активну життєву позицію, залучати її до участі у 

вирішенні актуальних проблем як нашого міста, так і України; 

 створити дієву платформу для генерування ідей, покращення 

комунікації та співпраці молоді і влади; 

 ознайомити молодих людей з європейськими стандартами участі 

молоді в громадському житті. 

Проект передбачає активне залучення мешканців міста.  

 

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)  

Цей проект буде географічно, інформаційно та фінансово доступним 

для усієї соціально активної молоді міста. Прийнятність форм співпраці 

може коригуватися самими користувачами проекту. Можливі варіанти 

проведення семінарів, тренінгів, дискусій, консультацій як у вечірній час, 

так і у вихідні дні. Місце розташування зручне – центр міста, способи 

спілкування – соціальні мережі, ЗМІ. 

 

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)   
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Однією із складових соціально-політичного поступу в Україні є 

поширення комунікативної культури серед молоді, пов’язаної з 

вихованням громадянської самосвідомості. Усвідомлене прагнення молоді 

долучатися до вирішення нагальних проблем життєдіяльності місцевої 

громади має важливе значення у процесі розбудови відкритого, 

демократичного, солідарного суспільства. Участь у житті громади та 

активна громадянська позиція молоді передбачають наявність прав, 

засобів, простору та можливостей, а в разі необхідності, й дієвого впливу 

на цей процес, а також участі в будь-яких формах діяльності з метою 

розбудови демократичного суспільства. На жаль, частина молоді нашого 

міста через непоінформованість та малодосвідченість у процесах 

формування громадянського суспільства переконані в тому, що вони не 

зможуть нічого позитивного вдіяти. Тому наш проект ставить за мету: 

 надати можливість молодим чернігівцям ознайомитися з процесами 

формування громадянського суспільства в м. Чернігові; 

 популяризувати серед мешканців міста ідею створення впливової 

територіальної громади; 

 поглибити інтерес молоді до соціально-політичних процесів в 

Україні загалом та у м. Чернігові зокрема; 

 надання знань, формування мотивації та вмінь, необхідних для 

відповідальної участі молоді в громадському житті; 

 створення умов для набуття молоддю міста досвіду громадянської 

дії, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії; 

 сприяти інтеграції міста в загальноєвропейський цивілізаційний 

простір. 

Подібні завдання, водночас, сприятимуть піднесенню патріотизму, 

становленню гуманістичних світоглядних орієнтацій особистості та 

підвищенню зацікавленості у досягненні самодостатності чернігівської 

громади.  

Пропонуємо реалізацію проекту здійснювати за такими напрямами: 

1. Організація та проведення «круглих столів», семінарів з 

регіональних проблем становлення громадянського суспільства: 

 «Політико-правове забезпечення розвитку громадянського 

суспільства в Україні» – 19.734 грн: 

Залучити експертів та фахівців (у тому числі провідних спеціалістів 

науково-дослідницьких установ м. Києва; проїзд учасників круглого столу до м. 

Чернігова; проживання учасників круглого столу у м. Чернігові; розробка програми 

проведення «круглого столу»; запрошення до участі в роботі «круглого столу» молодь 

м. Чернігова; підготовка аудиторії для проведення «круглого столу»; надання 

необхідної наукової і методичної допомоги у підготовці доповідей учасникам 
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«круглого столу»; виступи з доповідями; підготовка дидактичного матеріалу 

(практичних порад) необхідного для учасників «круглого столу») – 7 тис. грн.  

Кількість учасників «круглого столу» – 200 осіб. 

Поточні витрати (канцелярія, роздаткові та дидактичні матеріали 

тощо) – 4000 грн. 
в т.ч. блокнот для нотатків 200 чол.  200*15=3000 грн. 

ручка для нотатків 200*5=1000 грн. 

Інформаційне забезпечення (телебачення, радіо, інтернет тощо) – 2 

тис. грн. 

Оренда оргтехніки – 400 грн. 

Оренда приміщень – 3334 грн. 

Матеріальне забезпечення проведення «круглих столів», семінарів, 

тренінгів (друк і розповсюдження матеріалів тощо) – 3 тис. грн.   

 

 «Ефективні методики розвитку громадянської активності та 

політичної обізнаності молоді» – 19.733грн. 

Залучити експертів та фахівців (у тому числі провідних спеціалістів 

науково-дослідницьких установ м. Києва; проїзд учасників круглого столу до м. 

Чернігова; проживання учасників круглого столу у м. Чернігові; розробка програми 

проведення «круглого столу»; запрошення до участі в роботі «круглого столу» молодь 

м. Чернігова; підготовка аудиторії для проведення «круглого столу»; надання 

необхідної наукової і методичної допомоги у підготовці доповідей учасникам 

«круглого столу»; виступи з доповідями; підготовка дидактичного матеріалу 

(практичних порад) необхідного для учасників «круглого столу») – 7 тис. грн.  

Кількість учасників «круглого столу» – 200 осіб. 

Поточні витрати (канцелярія, роздаткові та дидактичні матеріали 

тощо) – 4000 грн. 
в т.ч. блокнот для нотатків 200 чол.  200*15=3000 грн. 

ручка для нотатків 200*5=1000 грн. 

Інформаційне забезпечення (телебачення, радіо, інтернет тощо) – 2 

тис. грн. 

Оренда оргтехніки – 400 грн. 

Оренда приміщень – 3333 грн. 

Матеріальне забезпечення проведення «круглих столів», семінарів, 

тренінгів (друк і розповсюдження матеріалів тощо) – 3 тис. грн.   

 

 «Сучасні медіа та їхній вплив на суспільно-політичні процеси. 

Можливості для громадянського суспільства» – 19.733грн. 

Залучити експертів та фахівців (у тому числі провідних спеціалістів 

науково-дослідницьких установ м. Києва; проїзд учасників круглого столу до м. 

Чернігова; проживання учасників круглого столу у м. Чернігові; розробка програми 

проведення «круглого столу»; запрошення до участі в роботі «круглого столу» молодь 

м. Чернігова; підготовка аудиторії для проведення «круглого столу»; надання 

необхідної наукової і методичної допомоги у підготовці доповідей учасникам 
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«круглого столу»; виступи з доповідями; підготовка дидактичного матеріалу 

(практичних порад) необхідного для учасників «круглого столу») – 7 тис. грн.  

Кількість учасників «круглого столу» – 200 осіб. 

Поточні витрати (канцелярія, роздаткові та дидактичні матеріали 

тощо) – 4000 грн. 
в т.ч. блокнот для нотатків 200 чол.  200*15=3000 грн. 

ручка для нотатків 200*5=1000 грн. 

Інформаційне забезпечення (телебачення, радіо, інтернет тощо) – 2 

тис. грн. 

Оренда оргтехніки – 400 грн. 

Оренда приміщень – 3333 грн. 

Матеріальне забезпечення проведення «круглих столів», семінарів, 

тренінгів (друк і розповсюдження матеріалів тощо) – 3 тис. грн.   

 

2. Проведення тренінгів: 

«Інструменти взаємодії інститутів громадянського суспільства та 

місцевої влади» – 16.300 грн. 

Залучити експертів та фахівців (розробити програму проведення тренінгу; 

провести інструктаж, консультації з питань проведення тренінгу; підготувати 

роздатковий матеріал, необхідний для учасників тренінгу; запросити до участі в роботі 

тренінгу молодь м. Чернігова; підготувати аудиторії для проведення тренінгу; провести 

10 тренінгів) – 10 тис. грн. 

Кількість учасників десяти тренінгів – 150 осіб. 

Поточні витрати (канцелярія, роздаткові та дидактичні матеріали 

тощо) – 1300 грн. 
в т.ч. зошит для нотатків 150 чол.  150*3=450 грн. 

ручка для нотатків 150 чол.  150*5=750 грн. 

степлер, кнопки тощо – 100 грн. 

Інформаційне забезпечення (телебачення, радіо, інтернет тощо) – 2 

тис. грн. 

Матеріальне забезпечення проведення «круглих столів», семінарів, 

тренінгів (друк і розповсюдження матеріалів тощо) – 3 тис. грн.   

 

 «Правовий статус, порядок створення та організація діяльності 

молодіжних громадських організацій» – 16.300 грн: 

Залучити експертів та фахівців (розробити програму проведення тренінгу; 

провести інструктаж, консультації з питань проведення тренінгу; підготувати 

роздатковий матеріал, необхідний для учасників тренінгу; запросити до участі в роботі 

тренінгу молодь м. Чернігова; підготувати аудиторії для проведення тренінгу; провести 

10 тренінгів) – 10 тис. грн. 

Кількість учасників десяти тренінгів – 150 осіб. 

Поточні витрати (канцелярія, роздаткові та дидактичні матеріали 

тощо) – 1300 грн. 
в т.ч. зошит для нотатків 150 чол.  150*3=450 грн. 

ручка для нотатків 150 чол.  150*5=750 грн. 
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ножиці, скріпки, коректор тощо – 100 грн. 

Інформаційне забезпечення (телебачення, радіо, інтернет тощо) – 2 

тис. грн. 

Матеріальне забезпечення проведення «круглих столів», семінарів, 

тренінгів (друк і розповсюдження матеріалів тощо) – 3 тис. грн.   

 

3. Проведення соціологічного дослідження з актуальних питань життя 

молоді м. Чернігова – 58.2 тис. грн.: 

Друк анкет для проведення соціологічного дослідження – 10 тис. грн. 

Залучити експертів та фахівців. Провести соціологічне дослідження з 

актуальних питань життя молоді міста Чернігова; розробити анкету для опитування 

молоді м. Чернігова; підібрати групу волонтерів-інтерв’юєрів, які будуть проводити 

опитування; провести навчання інтерв’юєрів методиці проведення соціологічного 

опитування (анкетування); здійснювати керівництво інтерв’юрєрами під час 

проведення ними опитування (анкетування) жителів м. Чернігова;  перевірити 

правильність заповнення анкет, розробити програмне забезпечення для обробки даних 

опитування; здійснити кількісну обробку зібраних даних, на основі яких провести 

соціологічне дослідження громадської думки щодо актуальних питань життя молоді м. 

Чернігова; підготувати відповідну аналітичну записку. – 39 тис. грн.  

Поточні витрати (канцелярія, роздаткові та дидактичні матеріали 

тощо) – 5400 грн. 
в т.ч. папка-планшет для опитування (анкетування) інтерв’юрєрами 80 чол.  

80*60 = 4800 грн. 

ручка для опитування (анкетування) інтерв’юрєрами 80 чол.  80*5= 400 грн.  

флешка для збереження інформації 16 Gb – 200 грн. 

Оренда оргтехніки для обробки інформації – 3800 грн.  
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Залучення фахівців та експертів 80 тис. грн.  

2. Поточні витрати (канцелярія, роздаткові та дидактичні 

матеріали тощо) 
20 тис. грн.  

3. Інформаційне забезпечення (телебачення, радіо, інтернет 

тощо) 
10 тис. грн.  

4. Оренда оргтехніки  5 тис. грн 

5. Оренда приміщень  10 тис. грн. 

6. Друк анкет для проведення соціологічного дослідження 10 тис. грн. 

7. Матеріальне забезпечення проведення «круглих столів», 

семінарів, тренінгів (друк і розповсюдження матеріалів тощо)   
15 тис. грн.  

РАЗОМ: 150 тис. 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 fsgd@ukr.net (Крук 

Олександр Іванович) 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?   


