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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 2020 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
14 

 

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

 

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

«Школа домедичної допомоги» 

 

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

проект:   
  

 малий       
  

  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

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

На базі закладів освіти, громадських організацій, територіального центру 

відділів комплектування та соціальної підтримки міста Чернігова. 
 

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

 Навчання теоретичних знань та набуття практичних навиків у  пересічних  

мешканців міста, учнів, студентів та їх батьків, педагогічного складу 

навчальних закладів, членів загону територіальної оборони Чернігова в 

наданні першої невідкладної домедичної допомоги.  

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

 

 З метою збереження життя та здоров’я громадян, попередження 

виникнення та зменшення наслідків травматизму, гострих та хронічних 

хвороб, вихованню активної громадянської позиції, відчуття 

відповідальності за власну та колективну безпеку, проект «Школа 

домедичної підготовки» передбачає: проведення на базі навчальних закладів 

міста, Чернігівського військового комісаріату, молодіжних центрів та 

громадських організацій, за попередньо спланованим графіком, 
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безкоштовних, регулярних занять з надання першої невідкладної домедичної 

допомоги. 

Під час навчання групи (30 осіб) слухачів проходитимуть: 

 теоретичний курс з алгоритму дій в базовій підтримці життя, 

законодавчій базі про надання домедичної допомоги. 

Використання засобів медичної допомоги, порядок  та  методи їх 

застосування. 

 практичне відпрацювання методів та прийомів  надання 

невідкладної домедичної допомоги з використанням макетів ран, 

манекену для серцево-легеневої реанімації, методів іммобілізації, 

сучасних кровоспинних  засобів, тренування  в використанні 

дефібрилятора, тощо. 

По проходженню курсу слухачі отримуватимуть відповідний сертифікат, 

а найголовніше знання та вміння в збереженні життя та  здоров’я людини. 

 

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 безкоштовний для всіх учасників.  

Вікова категорія, через можливість диференційованого підходу до 

груп, не обмежена. 

Доступність запису на проходження курсів через громадські 

організації, та за допомогою соціальних мереж. 

Результатом проекту є убезпечення тисяч життів, та економія 

бюджетних коштів громади.  
 

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)   

Проблема 

Згідно з даними місцевих органів виконавчої влади за І півріччя 2018 

року в Україні зареєстровано 815 тис. нещасних випадків невиробничого 

характеру, внаслідок яких потерпіло 816 тис. 595 осіб. В Україні від серцево-

судинної патології щороку помирає 17 тис. осіб, з них 21% - працездатного 

віку. В Європі раптова зупинка кровообігу стається кожні 45 секунд. 

Безумовно, часу для швидкої допомоги вкрай мало. Шанси на виживання у 

людини зменшуються кожну хвилину на 7-15% після зупинки кровообігу. 

Особливо зважаючи на швидкість прибуття невідкладної медичної допомоги 
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в Україні. В середньому в місяць в Україні відбувається близько 1-2х 

дитячих смертей в школах та садочках. Крім того, низка резонансних 

смертей через ДТП досить гостро поставила питання про відсутність знань та 

навичок домедичної допомоги у громадян. 
 

Пропоноване рішення щодо розв'язування проблеми і його 

обґрунтування 

Проведення «Школою домедичної допомоги» - регулярних тренінгів 

для чернігівців. 

 

Ключові показники оцінки результату проекту 

За підтримки громадських організацій, управлінь освіти та охорони 

здоров’я, впровадження проекту дозволить за півроку навчити до тисячі осіб. 

Інформація про інноваційність проекту 

Проект об’єднує навчання та підвищення кваліфікації з основ 

домедичної допомоги для різних цільових груп. 
. 

Орієнтовний план заходів з реалізації проекту 

1. Придбання необхідного устаткування.  

2. Формування графіку занять та узгодження з цільовими групами.  

3. Проведення навчання.  

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

вартість)   

 

 

 

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

№ Назва Кількість Ціна за 

од. грн. 

Всього 

грн. 

1 Манекен для СЛР 1 35,000 35,000 

2 Дефібрилятор 1 60,000 60,000 

3 Навчання\підготовка інструкторів  2 7,500 15,000 

4 Джгут Ейсмарха 60 45 2,700 

5 Кровоспинний турнікет «Січ» 60 250 15,000 

6 «Ізраїльський бандаж» 60 175 10,500 

7 Бинт еластичний 60 20 1200 

8 Кровоспинні джгути  4 150 600 

9 Зворотній клапан для штучного дихання 100 7 700 

10 Рукавички латексні 1000 2 2000 

11 Корсет шийний 10 300 3000 

12 Муляжі ран (силіконові, комплект) 2 2000 4000 

13 Шина м’яка 15 200 3000 

14 Шина колінчаста 15 200 3000 

15 Оклюзивна плівка 5 200 1000 

16 Декомпресійна голка 5 100 500 

17 Гемостатична серветка 5 100 500 

18 Аптечка індивідуальна (IFAK) 2 2500 5000 

19 Термоковдра 15 50 750 

20 Нозофаренгіальна трубка 5 100 500 

21 Орофаренгіальна трубка 5 100 500 

22 Ножиці медичні (тактичні) 2 200 400 

23 Пластир хірургічний 10 20 200 

24 Маркер (зеленка) 10 40 400 

25 Каремати 20 150 3000 

26 Косинка х\б 30 50 1500 

Разом 169,700 
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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): 

Білецький Ігор Васильович 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  varyag830@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): 

Додаток А.  Інфографіка травмувань в наслідок нещасних випадків невиробничого 

характеру. 
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