
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 2018 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)

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

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

Активне життя

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

проект:
малий П  великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :

Проект буде реалізовано на території Новозаводського району м. 
Чернігова

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

Новозаводський район м. Чернігова

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Оптижізація процесу соціальної адаптації людей пенсійного віку 
ш ляхом реалізації їхнього творчого потенціалу.

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 
який може бути потенційним виконавцем проекту):

1. Організація і проведення циклу  навчальних майстер-класів з 
різних напрямків творчості для літ ніх людей;

2. Підготовка волонтерів з числа громадян похилого віку, які 
отримали практичні навички роботи в різних техніках 
творчості і організація ними освітнього процесу за принципом  
«Рівний навчає рівного» для проведення майстер-класів на дому у 
маломобільної групи пенсіонерів району;



3. Проведення публічних заходів із залученням , по можливості, 
м аксимальної чисельності пенсіонерів району для популяризації 
соціально-активного життя на пенсії;

4. Залучення уваги громадськості до проблем громадян похилого 
віку та відновлення їх ролі в соціумі.

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 доступний усім категоріям пенсіонерів Новозаводського 
району м. Чернігова

7. Обгрунтування 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)

Через невеликі розміри пенсії літ ні лю ди опиняються фактично  
позбавленими доступу до дозвільних заходів. Маючи дуже велику  
кількість вільного часу, вони, я к  правило, проводять його ридячи 
вдома перед телевізором. Люди похилого віку, практично не 
мают ь можливості розш ирити своє «коло» для спілкування, а тому 
вони відчувають себе «зайвими», «покинутими». Проект дасть ' 
можливість лю дям похилого віку отримати нові емоціональні та 
соціальні зв'язки, які можна буде використовувати після 
заверш ення проекту.

8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)
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При обґрунтуванні вартості виконання проекту використовувалась розрахункова 
кількість пенсіонерів Новозаводського району м. Чернігова 40 тис. чол.

Складові завдання Орієнтовна вартість 
(брутто), грн

1. Витрати за надані послуги, які можуть виникнути при 
виконанні проекту (транспортні, послуги оренди, оплата 
за надані послуги та інше)

100 000,00

2. Продукти та послуги з харчування для проведення 
заходів а саме:

1) проведення загальних заходів для 
жителів району (Масляна, День 
Перемоги, День району та інше)

2) «Солодкі призи» за найкраще 
проведення толоки (креативне

70 000,00

65000.00

5000.00
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з
оформлення двору, найбільша команда 
учасників та інше), за найкраще 
проведені заходи «рівний-рівному» та 
інше.

3. Товари для проведення заходів 129 000,00 
50000,003) Канцтовари та товари для творчості 

(проведення майстер-класів та гуртків з 
творчості та інше)

4) Товари для малювання та проведення 
гуртка «художник»

5000,00

5) Товари та засоби для проведення свят 
та музичних вечорів, а також гуртка 
співів

63100,00

6) Захисні рукавиці, мішки для сміття для 
проведення толоки та інше.

900,00

7) Сажанці 10000,00

РАЗОМ: 299 000,00

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 
0необхідно 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):

а) 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): .

а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?

З



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУІІІТ

12.* Автори пропозиції (проекту) та їх контактні дані (дані необхідно вписати чітко 
і зрозуміло). Доступ до цієї інформації матимуть лиш е представники Чернігівської 
міської ради:

Ім’я та Прізвище** Контактні дані ‘Підпис***

1. Соломаха Валентина 
Володимирівна

Поштова адреса:
14001, м. Чернігів, вул. 
Ціолковського. б. 2 кв.35

e-mail:

№

тел.:

Серія та 
№
паспорту

н к 8 1

01

2.Погиба Ольга 
Василівна

Поштова адреса: 14001, м. Чернігів, 
вул. Стаханівців. б. 17 кв.177.

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

н к

54

0

З.Просяник Тетяна 
Павлівна

Поштова адреса: 14001, м. Чернігів, 
вул. Стаханівців. б. 15 кв.61.

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

н к

70

** Будь-ласка, вкажіть особу/уповноважену особу/уповноважених надавати
інформацію представникам Чернігівської міської ради.

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Чернігова.


