
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 ) 
12 

 

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

 

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

Створення «Території корисного дозвілля» для осіб з інвалідністю  

 

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):  

 

Вся територія міста Чернігова (Деснянський та Новозаводський райони) 

 

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

м. Чернігів,  

Адреса: пр. Миру, 40. 

На базі Чернігівської  громадської організації інвалідів «ЛОГОС» 

 

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

Проект передбачає створення актуального  соціального простору для реалізації 

потреб особливих людей у корисному  творчому дозвіллі та розвиваючому 

продуктивному відпочинку з використанням можливостей  природного ландшафту.   

Проект базується на сучасних досягненнях та досвіді надання комплексної 

послуги соціальної реабілітації та адаптації людей з інвалідністю у форматі денного 

догляду  «дозвілля, відпочинок, фізична активність, творчість»  

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Проект «Територія корисного дозвілля» - це актуалізація соціального запиту на 

турботу про людей з інвалідністю, виявлення та задоволення їх потреб у якісному 

житті, у доступі до спілкування з природою, занять спортом, творчістю, використання 

досягнень психотерапії. 



Досвід соціального формату «денний догляд»  гарантовано сприятиме 

створенню належних умов корисного дозвілля, залученню максимального контингенту 

людей, потребуючих цієї послуги.  

Проект також передбачає створення інклюзивного простору його реалізації, 

який посилить гуманітарний зміст та ефективність допомоги особливим мешканцям 

міста.  

«Територія корисного дозвілля» передбачає таку міні-інфраструктуру  

творчої реабілітації у природному середовищі: 

1.Презентаційний кінозал під відкритим небом. 

Призначення: проведення творчих звітів про досягнення для батьків та під час Днів 

відкритих дверей, кіносеанси та дискусії, пізнавальні та інформаційні презентації, 

психологічні відео-релакси. 

2.Зона особистого комфорту . 

Призначення: зручне облаштування  глядацької аудиторії для театральних вистав, 

проведення психологічного розвантаження на природі, заняття з групової та 

індивідуальної ізотерапії.  

3.Зона відновлювальної сенсорики та фізичної реабілітації. 

Призначення: фізична реабілітація через відновлення рухливих можливостей, 

психологічного аутотренінгу та  покращення чуттєвої сфери людей з особливими 

потребами. 

4.Зона для самовираження: альтанка - трансформер ( ігротека, міні-сцена театральної 

студії мініатюр та лялькового театру, рекреація для майстер-класів з артерапії).  

Облаштування шляхом реконструкції наявної альтанки ( оновлення та продовження 

фундації, переносний складний стіл, захисні бокові каркаси ) 

 

 

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)  

Результатами реалізації даного проекту можуть користуватися мешканці з 

усього міста, які мають інвалідність, а також батьки які мають дітей з інвалідністю та 

осіб з інвалідністю.  

Час доступності з 10.00 – до 17.00 години з понеділка до п’ятниці, а також по 

суботах з 10.00 – до 14.00 години.  

Послуги які прописані в проекті будуть надаватися для клієнтів безкоштовно. 

 

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:  

Задовольнити потреби особливих людей  у творчості, корисному спілкуванні, 

якісному   відпочинку шляхом формування   сучасного  простору відновлювального 

дозвілля з використанням  соціального та природного ресурсу. 
. 



  

Учасники проекту: 

Особи з інвалідністю понад 18 років з інтелектуальними та фізичними 

порушеннями, їх батьки, опікуни, родичі, всі бажаючі мешканці міста. 

 

Проблема яка буде вирішена під час реалізації проекту: 

Сучасна інфраструктура дозвілля у м. Чернігові не передбачає специфічних умов 

для людей з особливими потребами після досягнення    18 років у розвитку своїх 

творчих здібностей, занять фізкультурою, корисному відпочинку у колі спілкування з 

друзями у природному  середовищі. 

 Вкрай актуальним є їх створення у місті, накопичення та розповсюдження 

такого досвіду на терені благодійної організації, які мають належний матеріальний та 

природний потенціал.  

Необхідне реальне інвестування соціалізації природних територій з відповідним 

ландшафтом для облаштування унікальних багатофункціональних комплексів 

відпочинку, творчості та спілкування особливих людей.  Вони буть тереном реалізації 

сучасних технологій реабілітації людей з інвалідністю у сфері їх дозвілля. 

Пояснення, чому саме це та як реалізація вплине на подальше життя 

Проект «Територія корисного дозвілля» буде здійснюватися у системі як 

денного догляду так і зайнятості у вихідні дні, яка багато років є пріоритетом 

діяльності БО «Логос». 

Неповторна   природна  рекреація БО «Логос» надає унікальні можливості 

раціонального поєднання оригінальної  фізичної реабілітації, психологічної релаксації 

та сучасної арттерапії особливих людей, їх батьків, родичів, друзів та усіх бажаючих. 

  Колектив БО «Логос» має концепцію та досвід реалізації їх життєвої реабілітації 

через змістовне, позитивне, насичене дозвілля у сучасній технології «Теренкур» 

(спілкування з природою та використання ландшафтного ресурсу). 

 Проект буде супроводжувати постійний моніторинг колективних та 

індивідуальних потреб особливих людей в організації їх дозвілля у природному 

довкіллі та думки їх батьків щодо якості послуг. 

Реалізація проекту надає можливість людям з інвалідністю подолати самотність, 

користуватися сучасними досягненнями психотерапії, мистецтва, культури, мати 

радість спілкування через спільну творчість, колективний відпочинок, але і відчувати 

турботу та увагу  особисто. 

Важливим соціальним партнером реалізації проекту є родина людини з 

інвалідністю. Батьки стануть активними учасниками традиційних заходів спільного 

дозвілля та психологічних відновлюваних тренінгів для підтримки їх позитивного 

емоційного стану.  

Таким чином, родина буде зацікавленим співавтором та  експертом проекту, а 

батьки – задоволеними свідками дійсного відродження їх дітей до повноцінного життя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Альтанка - трансформер 85000.00 

2. Канцтовари ( папір, фарби, фломастери, кольорові 

олівці, крейда, тощо) 
7000.00 

3 Проектор  27000.00 

4. Безкаркасні зручні меблі ( 1500.00 х 8 шт.) 10800.00 

5. Розкладні столи ( 2 шт.) та розкладні стільці ( 10 шт.) 15500.00 

6. Облаштування території  корисного дозвілля 

лавочками та доріжками 
80000.00 

7. Сенсорна доріжка 6000.00 

8. Каремати ( 15 шт) 3700.00 

9. Баскетбольне кільце та м’яч 1600.00 

10. Мольберти (2 шт) 900,00 

11. Спортивний інвентар 10500,00 

РАЗОМ: 248000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 logos2003@ukr.net    

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?  

…………………………………………………………………………………….………… 


