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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 ) 
74 

 

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

 

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

Центр Військово-патріотичного виховання молоді та активного відпочинку жителів 

міста 

 

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

проект:   
  

 малий       Х  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Ялівщина 

 

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

Чернігів, вул. 77 гвардійської дивізії 7 - Чернігівський міський Центр туристсько-

оздоровчої та виховної роботи з дітьми і молоддю КП «Позашкільний навчальний заклад» 

Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання  Чернігівської міської ради. » 

 

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

  Центр військово-патріотичного виховання молоді для учнів старших класів шкіл 

Чернігова, студентів Чернігівських вузів і ліцеїв, підрозділів територіальної оборони, а 

також інших мешканців м. Чернігів, в якому учасниками АТО буде проводиться навчання 

навичкам поводження зі стрілецькою зброєю, правилам поведінки при виявленні 

вибухонебезпечних предметів і основам надання першої медичної само та взаємо 

допомоги. 

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 
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 Запропонований проект навчального Центру дозволить сконцентрувати в одному 

місці все необхідне для військово-патріотичного виховання молоді та активного 

відпочинку інших жителів нашого міста: 

-  Клас військово-патріотичного виховання. 

- Клас з макетами стрілецької зброї - дозволить вивчити матеріальну частину зброї і 

основні прийоми поводження з нею. 

- Клас мінно-інженерної справи - дасть необхідні знання і правила поведінки при 

виявленні вибухових речовин.  

- Клас медицини - дозволить, як юнакам, так і дівчатам навчиться надавати першу 

медичну допомогу.  

- Тир - професійний мультимедійний і лазерний стрілецький комплекс – 

найсучасніший та найбезпечніший комплекс, який дає можливість    підвищувати 

навички у стрільбі  з максимальним дотриманням правил безпеки під час 

поводження зі зброєю. При цьому не обмежуючи себе в боєприпасах і не несучи 

додаткових значних фінансових витрат з доставки на полігон смт Гончарівське та у 

зворотному напрямку та інших пов’язаних з цим витрат.  

Крім того, тісне спілкування учнів з учасниками АТО - інструкторами Центру 

благотворно позначиться на патріотичної складової виховання. Також  центр дозволить 

освіжити і оновити військово-прикладні знання іншим жителям нашого 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)  

 Графік відвідування Центру учнями складається з урахуванням графіків 

навчального процесу шкіл, вузів і ліцеїв в рамках предмета «ЗАХИСТ БАТЬКІВЩИНИ». 

Навчання учнів відбувається повністю на безоплатній основі. Решта мешканців міста 

можуть відвідувати Центр у вихідні дні.  

 

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 даний момент матеріальна база навчальних закладів, не дозволяє без за залучення 

значних фінансових ресурсів, проводити заняття по військово-патріотичному вихованню та 

такому навчальному предмету, як «ЗАХИСТ БАТЬКІВЩИНИ» належним чином. Зібрати в 

кожній школі в необхідній кількості парк макетів зброї, мін і гранат фінансово не 

представляється можливим. Крім того не всі викладачі мають відповідні сертифікати на 

рівні сучасних світових стандартів. Окремим моментом варто відзначити складності в 

організації та проведенні обов'язкових практичних стрільб – узгодження з територіальними 

підрозділами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ, дати, часу 

проведення занять, маршруту руху, а також вартість боєприпасів, витрати на доставку учнів 

на полігон та в зворотному напрямку, вирішення питань щодо організації гарячого 

харчування, необхідність дотримання суворих заходів безпеки.  
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Всі ці фактори значно ускладнюють та погіршують якість військово-патріотичної 

освіти молоді Чернігова. 

Рішенням даної проблеми може стати концентрація навчальної бази  і фахівців в 

одному місці - Центрі військово-патріотичного виховання. Також незаперечним плюсом є 

можливість розгорнути професійний мультимедійний лазерний стрілецький комплекс, 

який повністю імітує стрільбу з вогнепальної зброї, що дозволить економити на часі, що 

витрачається на організацію та забезпечення навчальних стрільб та на інших матеріально-

технічних ресурсах.  

Залучення до навчального процесу соціально активних учасників АТО і тісне 

спілкування їх з учнями дозволить розвиватися другої складової - патріотичному 

вихованню. Крім того відвідувати Центр можуть і інші жителі міста. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Оснащення необхідним інвентарем та обладнання 

навчальних приміщень 
 

1.1 Спорядження 

Заняття з стрілецької підготовки і мінно-інженерної 

справи  

Ммг акс - 15 штук (вартість за одиницю - 10500грн)  

Ммг ПМ - 5 штук (вартість за одиницю - 6500грн) 

Набір ММГ хв, мін,  гранат і вибухових речовин для 

занять по мінно-інженерної справи  

Ммг кулемета РПК  

Ммг кулемета ПКМ  

Ммг кулемета РПД 

Ммг снайперської гвинтівки СВД  

Набір плакатів і предметів для наочної агітації з 

стрілецької справі  

 

 

 

157500  

32500 

 

12000 

12000 

18000 

9000 

21000 

 

2500 

Всього 264 500 

1.2. Заняття з медицини  

Манекени для відпрацювання прийомів надання першої 

медичної допомоги  

Навчальні аптечки - 25 штук (вартість за одиницю 900 

грн ) 

Турнікети - 50 (вартість за одиницю 250 грн) 

Набір наочних посібників з побутових травмам (великий)  

Набір наочних посібників з вогнепальних поранень  

Інше медичне спорядження і оснащення  

 

 

 

156000 

 

22500 

 

12500 

12000  

9000 

23000 

Всього 235000 
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1.3 Оснащення лазерного стрілецького комплексу 

 

Ммг автоматів - 4 шт  (вартість за одиницю 11000 грн)  

Ммг пістолетів 4 шт  (вартість за одиницю 6500 грн)-  

Лазерні модулі до зброї - 8 шт (вартість за одиницю 4500 

грн) 

Приймачі сигналу для лазерного стрілецького комплексу 

- 12 штук (вартість за одиницю 2500 грн ) 

 

 

44000 

26000 

36000 

 

30000 

 

Всього 136000 

1.4 Оснащення спортивного комплексу та відкритого 

полігону  

Оснащення для смуги перешкод (троси, сітки, елементи 

перешкод  

Тренажери для спортивного комплексу  

Боксерські груші, маківари, рукавички і захисне 

спорядження  

Оснащення для залу такфіту  

 

 

 

 

27000 

112000 

27000 

30000 

Всього 196000 

1.5 Загальне обладнання та оснащення  

Столи навчальні - 15 штук (вартість за одиницю 1200 

грн) 

Столи для демонстрацій - 8 штук (вартість за одиницю 

900 грн) 

Меблі для роздягальні (шафки, лавки) на 30 осіб -  

Шафи для зберігання спорядження та наочних посібників 

- 7 штук (вартість за одиницю 1300 грн ) 

Сейфи для зберігання ммг зброї - 3 шт (вартість за 

одиницю 4000 грн) 

Інші Меблі  

Покриття в стрілецький зал  

Покриття в кімнату для занять медициною  

Покриття в спортивний зал  

Інше оснащення (кулери для питної води, екрани для 

мультимедійного комплексу, стенди для лазерного тиру ) 

 

 

18000 

 

7200 

 

27000 

9100 

12000 

 

23000 

24000 

12000 

18000 

45000 

Всього 195300 

2. Оренда мультимедійного і лазерного стрілецьких 

комплексів та витратні матеріали для них 

 

Оренда мультимедійного стрілецького комплексу + 

ноутбук + 3 проектора + 4 одиниці навчальної зброї з 

лазерними модулями - 5830 грн в місяць - 70000 грн рік 

 

70000 
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3. Витратні матеріали для навчання 

 

Лампи для проектора (одна лампа з ресурсом роботи до 

50% втрати яскравості в 3000 годин) 

 Необхідна кількість на рік з урахуванням 

прогнозованого - 3 штуки (вартість за одиницю 8500 грн)  

Елементи живлення для лазерних модулів 36 штук по 35 

грн штука Необхідна кількість з урахуванням 

прогнозованого на рік - 432 штуки 432 (вартість за 

одиницю 35грн)  

 

Витратні матеріали для занять з медицини  
 Індивідуальні перев'язувальні пакети - 20 штук на одне 

заняття (вартість за одиницю 25 грн ). Необхідна 

кількість на рік - 500 штук 

Бинт медичний, вата - 12 грн. Необхідна кількість на рік - 

250 штук (вартість за одиницю 12 грн) 

Джгут Есмарка - 15 грн. Необхідна кількість на рік - 100 

штук (вартість за одиницю 15 грн) 

 

 

Витратні матеріали для занять з мінно-інженерної 

справи  

Дими навчальні Необхідна кількість на рік - 40 штук 

(вартість за одиницю 35 грн)  

Навчальні підривники для ручних гранат . Необхідна 

кількість на рік 50 штук (вартість за одиницю 20 грн)- 

грн.) 

 

 

25500 

 

 

 

 

 

15120 

 

 

 

12500  

 

3000 

 

1500 

 

 

 

 

1400 

 

1000 

Всього 60000 

4.  Обладнання приміщень для занять з військово-

патріотичного виховання 

 

Згідно будівельним кошторисами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

323200 

Всього 323200 

РАЗОМ: 1 480 000 

 

 

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 
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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): 

Мезенцев Олександр Ігорович  /063/6577850 sotacn@gmail.com   

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

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

в)  інші, суттєві для заявника проекту, які саме?   


