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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 ) 
36 

 

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

 

1.* Назва проекту (не більше 15 слів): Інформаційна безпека та мережевий етикет 

 

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

проект:   малий   

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

школи міста Чернігова 

 

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

вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна 14035, Чернігівський національний технологічний 

університет та загальноосвітні навчальні заклади м. Чернігова. 

 

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

Цей проект призначений для вчителів та учнів, які прагнуть навчитися безпечно та 

комфортно працювати в Інтернеті. Сьогодні люди дедалі більше часу проводять у мережі, 

тому важливо прищепити учням навички безпечного користування мережею. Для цього 

молодь повинна вміти критично мислити, захищати конфіденційність своєї інформації та 

знати правила безпечного поводження в Інтернеті. 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

Мета проекту – розвиток цифрової компетентності у школярів та уміння вміло 

використовувати сучасні технології у повсякденній та навчальній діяльності.  

Завдання, які будуть вирішені в ході реалізації проекту: 

1. Формування основ мережевого етикету та базових знань Web-безпеки. 

2. Здатність до безпечного використання бездротових мереж та хмарних 

технологій. 

3. Безпечне користування соціальними мережами та мессенджерами. 

4. Формування готовності до запобігання кіберзагрозам. 
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5. Формування уявлень про методи соціальної інженерії та вмінь протидії даному 

типу загроз. 

6. Основи безпеки банківських систем і систем електронної комерції. 

 

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 реалізовано для учнів загальноосвітніх шкіл міста Чернігова у формі 

семінарів-тренінгів.  

 

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 умовах інформаційної війни кібербезпека зараз, як ніколи, актуальна для нашої країни. 

Кібербезпека — це процес застосування заходів безпеки з метою забезпечення 

конфіденційності, цілісності та доступності даних. Кібербезпека забезпечує захист 

ресурсів (інформація, комп’ютери, сервери, підприємства, приватні особи). Кібербезпека 

покликана захистити дані на етапі їх обміну та збереження. До таких заходів безпеки 

входять контроль доступу, навчання, аудит та оцінка ризиків, тестування, управління та 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Витрати, пов’язані з проведенням 

дослідження (друкована поліграфія, засобі 

інтерв’ювання, тощо) 

10000 грн 

2. Залучення фахівців до розробки і 

опрацювання інструментарію дослідження 

(розробка анкети, обробка анкет засобами 

SPSS, статистичний аналіз, факторний 

аналіз) 

5000 грн 

3. Оплата транспортних послуг (доставка 

технічних засобів в школи для проведення 

тренінгів і семінарів, 15 поїздок на місяць 

протягом 6 місяців) 

9500 грн 

4. Поточні витрати (канцелярія, роздаткові та 

дидактичні матеріали для проведення 

тренінгів) 

15000 грн 

5. Витрати на проведення тренінгів 

(залучення фахівців для проведення 48 

тренінгів) 

635000 грн 

6. Закупівля технічних засобів для 

проведення тренінгових занять 

35000 грн 

7. Оплата оренди приміщень 7000 грн 

РАЗОМ 155 тис. грн 
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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): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  

……………………………………………...…    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?   

 


