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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 ) 

81 

 

1.* Назва проекту  
«Захисти свою родину» 

соціально-психологічна реадаптація та ресоціалізація учасників АТО/ООС,  

членів їх сімей та родин загиблих 

2.* Вид проекту: 

видатки:     малі                великі      

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова  

  

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

 

4.* Короткий опис проекту  

 

Даний проект передбачає психосоціальну реадаптацію та 

ресоціалізацію учасників АТО/ООС шляхом проходження ними 

спеціальної навчальної програми «Перезавантаження» та залучення їх до 

участі, спільно з родинами, у низці соціальних заходів, направлених на 

задіяння особистісного психологічного ресурсу, а також ресурсу сім’ї та 

родинних цінностей для відновлення/побудови гармонійних відносин з 

членами родини та оточуючим середовищем. 

Навчальна Програма «Перезавантаження» направлена на роботу з 

учасниками АТО/ООС  передбачає реалізацію наступних завдань: 

1. Навчити учасників бойових дій використовувати трьохсторонній 

підхід у боротьбі зі стресом і травмою, що складається з фізичного, 

психологічного і духовного компонентів; 

2. Показати учасникам практичні кроки для боротьби з особливо 

важкими аспектами бойового стресу та травми, такими  як гнів, втрата, 

горе, помилкове відчуття провини, почуття гіркоти через непрощення 

(самого себе та інших), депресію та суїцидальні думки; 

3. Допомогти учасникам переосмислити роль нещастя у їхньому 

житті, розглядаючи його як потенційний фактор гартування характеру, 

фактор розвитку та стійкості, а не шкоди та страждань; 

4. Залучити подружжя ветеранів-учасників бойових дій до спільного 

досвіду кращого розуміння один одного, загальної підтримки та вміння 

впоратися з власними проблемами спричиненими травмою. 

  

Х 
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Навчання проводиться, як на базі громадських ветеранських 

організацій, так і на базі військових частин, розташованих у місті 

Чернігові. 

Роботу з сім’ями та родинами учасників АТО/ООС планується 

проводити спільно з громадськими організаціями ветеранів та 

військовослужбовцями військових частин (в рамках плану виховної роботи 

групи морально-психологічного забезпечення) та відповідними соціально-

психологічними центрами шляхом організації заходів соціальної 

спрямованості, як в окремій організації, так і спільно.  

Організація низки соціальних заходів включатиме проведення, 

майстер-класів, ігрових заходів, змагань, тематичних тренінгів, квестів та 

сімейних подорожей і спрямовано, перш за все, на спільну участь і 

взаємодію між ветераном (військовослужбовцем) та його сім’єю 

(дружиною, дітьми), а також близькими родичами (батьками, 

братами/сестрами) з метою задіяння сімейного ресурсу і 

відновлення/побудови гармонійних відносин в родині на основі вже 

існуючих сімейних цінностей та традицій. 

 

5. Опис проекту: 

Проведення антитерористичної операції / операції об’єднаних сил  

(далі – АТО/ООС) у східних областях України призвело до значного 

збільшення кількості психотравмованих у місті людей, як серед самих 

учасників АТО/ООС, так і серед членів їх родин - дружин, дітей та  

близького оточення, що призводить до погіршення їх морально-

психологічного, соціального стану і відповідно підвищення конфліктних 

ситуацій на побутовому та загальноміському рівні.  

На січень 2019 року у місті на обліку органів соціального захисту 

населення перебувало понад 5 тисяч учасників бойових дій, з них 4700 осіб 

учасники АТО/ООС. Практично кожен з них отримав «свою» бойову 

психологічну травму. Як наслідок, прояви агресивної поведінки у 

вирішенні навіть не життєво  важливих проблем; притуплення емоційних 

проявів у встановленні близьких та дружніх зв'язків з оточуючими, 

недоступними виявляються радість, любов, творчий підйом; зловживання 

наркотичними і лікарськими речовинами, з’являється депресія, нервове 

виснаження, апатія і негативне ставлення до життя, загальна втрата самого 

сенсу життя. Ці клінічні симптоми індукуються в суспільство і 

породжують стигматизацію навіть тих учасників АТО, хто залишається 

позитивним прикладом для соціуму. 

Ось чому, виникає гостра необхідність у організації фахової 

адекватної психологічної допомоги, направленої на соціальну реадаптацію  

та ресоціалізацію учасників АТО/ООС та членів їх родин.  

З другого боку, навчання самих ветеранів та членів їх родин 

надавати допомогу один одному та самостійно поширювати свій досвід, 

під наглядом фахівців, серед учасників інших громадських організацій та 

військових частин є суттєвим вирішенням цієї проблеми. 
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Спеціальна навчальна програма «Перезавантаження» для ветеранів 

(військовослужбовців) АТО/ООС та членів їх сімей передбачає наступні 

теми занять:  

1. Методи самоконтролю та саморегуляції 

2. Профілактика сімейних конфліктів 

3. Психологічні умови ефективного службового спілкування 

4. Психогігієна, навички подолання кризових ситуацій 

5. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його 

покращення 

6. Психологія тероризму 

7. Подолання стресових та кризових ситуацій 

8. Профілактика конфліктів серед військовослужбовців 

9. Ресурси відновлення психологічного стану 

10.  Стресостійкість – набута якість особистості 

11.  Розвиток навичок спілкування 

12.  Управління конфліктом: стратегії подолання 

13.  Планування майбутнього, постановка життєвих цілей 

14.  Шляхи подолання стресу, кризи, особистих проблем  

15.  Способи прийняття ефективних рішень 

16.  Професійне самовизначення після звільнення в запас. 

Профорієнтація в цілях перенавчання та подальшого 

працевлаштування. Профілактика професійного вигорання тощо). 

Соціально-психологічні тренінги проводяться з метою підвищення 

адаптивності учасника АТО/ООС та їх особистісного розвитку. 

Соціальні заходи  для членів родин ветеранів та військовослужбовців 

передбачають проведення занять з гончарства, ліплення з глини, масаж та 

вправи з тілесно-орієнтованої терапії, музика та малювання, арт-терапії, 

перегляд фільмів тощо, екскурсії. 

Приклади заходів для членів сімей (дружин, метерів, дітей) 

1. Майстер-клас з виготовлення іграшок із фетру. 

2. Майстер-клас з миловаріння. 

3. Майстер-клас з виготовлення прикрас для волосся із фоамірану. 

4. Майстер-клас з виготовлення свічки. 

5. Майстер-клас з виготовлення європейських солодощів (кейк-попсів). 

6. Майстер-клас з виготовлення букетів з гофрованого паперу та 

цукерок. 

7. Майстер-клас з виготовлення краватки-метелика. 

8. Майстер-клас з виготовлення ляльки-крупенички. 

9. Майстер-клас із розпису яєць (до свята Великодня). 

10. Майстер-клас з виготовлення подарункового конверту для грошей. 

10. Майстер-клас з розпису імбирного печива. 



 

4 

 

4 

11. Інтелектуальні вікторини для родини. 

12. Організація різноманітних родинних свят. 

13. Фотосесії (сімейні, дитячі тощо). 

14.  Сімейна екскурсія до пам’яток історії та культури. 

15. Заняття з профілактики конфліктів «Оминай гострі кути» . 

16.  «Я в мережі Інтернет» - сприяти розвитку культури комунікації у 

мережі Інтернет. 

17.  Гра-квест «Подорож стежинками здоров’я» - створення умов для 

формування у підлітків позитивного ставлення до життя та власного 

здоров’я.  

Творчі заняття для дітей 

1. Виготовлення антистресових іграшок 

2. Майстер – клас з виготовлення арт – листівок воїнам АТО 

3. Майстер – клас «Краплетерапія» 

4. Казкові вироби з пластиліну. 

5. Заняття з елементами тренінгу з метою покращення соціально-

психологічного клімату в класному колективі:  

 «Хороші якості людей»; 

 « Справжній друг»; 

 «Як вирішувати конфлікти мирним шляхом?»; 

 «Сварка та бійка» 

 

Таким чином, заходи соціально-психологічної реадаптації 

передбачають комплексну психологічну допомогу і соціальну підтримку 

учасникам АТО/ООС разом з членами їх родин.  

Метою запропонованого проекту є впровадження моделі соціально-

психологічних реадаптаційних заходів у практику громадських 

організацій, що опікуються ветеранами та військовослужбовцями – 

учасниками АТО , а також практична допомога  членами їх родин, зокрема 

тим, хто входить до Громадської ради АТО при Чернігівській міській раді. 

Результатом запропонованого проекту повинно стати надання у 

подальшому фахового соціально-психологічного супроводу ветеранам та 

військовослужбовцям - учасникам АТО, а також членам їх родин, членами 

громадських організацій, які пройшли Програму соціально-психологічної 

реадаптації та ресоціалізації і виявили бажання у подальшому надавати 

посильну допомогу учасникам АТО та членам їх сімей щодо їх реадаптації 

та повернення у цивільне громадське життя. 

Для реалізації проекту будуть задіяні досвідчені фахівці, психологи 

сертифіковані психотерапевти.  

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для 

мешканців міста Чернігова у разі його реалізації: 
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(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)  

У ході реалізації проекту «Захисти свою родину» передбачається 

залучення всієї родини ветерана/військовослужбовця  до заходів, що 

направлені на соціально-психологічну реадаптацію та ресоціалізацію. 

Фінансування послуг спеціалістів та витрати на необхідні матеріали 

передбачені з фонду проекту «Бюджет участі » у місті Чернігові. 

Інформація про надання даних послуг та звіти про проведену роботу 

будуть представлені в місцевих ЗМІ, соціальних мережах та інтернет-

ресурсах організації. 

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)  

Основною метою запропонованого проекту є впровадження моделі 

соціально-психологічних реадаптаційних заходів у практику громадських 

організацій, що опікуються ветеранами та військовослужбовцями – 

учасниками АТО/ООС , а також членами їх родин.  

Реалізація проекту дозволить вирішити ряд нагальних питань: 

- Значно покращити психоемоційний та морально-психологічний стан 

учасників АТО/ООС та членів їх родин; 

- відпрацювати дієву модель психосоціальної реабілітації ветеранів 

АТО/ООС та членів їх родин; 

- підготувати  серед учасників програми лідерів- ветеранів АТО, 

дружин ветеранів, здатних надавати у подальшому психосоціальну 

допомогу членам своїх громадських організацій та військових частин; 

- покращити загальну соціокультурну ситуацію щодо відношення 

деяких верств населення до ветеранів АТО/ООС. 

Бенефіціарами даного проекту є біля 1500 ветеранів АТО/ООС та членів їх 

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

орієнтовна вартість) 

   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Оплата послуг сторонніх фахівців з 

проведення навчальної програми. 
217 560,00 

2. Оплата послуг сторонніх фахівців  по 

роботі з дітьми щодо проведення майстер 

класів, організації дозвілля, культурних 

програм. 

285 000,00 

3. Зарплата координатора проекту в місяць за 

встановленим посадовим окладом разом з 

нарахуванням на оплату праці (єдиного 

соціального внеску). 

117 120,00 

9760,00 =     

8000,00+17600,00 

 з нарахуваннями) 

 на місць 

До видачі  6400,00 

4. Оплата транспортних послуг 70 000,00 

5. Витрати на придбання канцтоварів 100 000,00 

6. Роздруківка матеріалів  10 000,00 

7. Оплата послуг з харчування під час 

проведення екскурсій 
19 980,00 

РАЗОМ: 819 660,00 

 

 

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).  
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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?  

 

 

додаток 1 до пункту 8 

 Складового завдання №2 

 

Надання послуг по роботі з дітьми щодо проведення майстер класів, творчих занять  на 

місяць  

(січень – грудень 2020 р.) 

 

 

№ 

з/п 
Тема заняття 

Кількість занять 

 

Кількість 

витрачених годин 

1 Майстер-клас з виготовлення 

антистресових іграшок 

12 24 

2 Творче заняття «Каплетерапія» 12  30 

3 Майстер-клас «З виготовлення 

арт-листівок воїнам АТО/ООС» 

12  24 

4 Творче заняття «Казкові вироби з 

пластиліну» 

12  30 

5 Майстер-клас «Розвиток 

комунікативних навичок» 

12  24 

6 Творче заняття з виготовлення 

«Конверту радощів» 

 

12  30 

7 Майстер-клас «Справжній друг і 

який він» 

12  24 

8 Майстер-клас «Вирішення 

конфліктів мирним шляхом» 

12 24 
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8 

9 Творче заняття з виготовлення 

ляльки-мотанки 

12 30 

10 Майстер-клас з розпису 

імбирного печива 

12 24 

11 Майстер-клас з виготовлення 

іграшок із фетру 

12 24 

12 Майстер-клас «Хороші якості 

людини» 

12 24 

 Всього 144 312 

 

 

Розрахунок оплати послуг фахівців  щодо проведення майстер класів, творчих занять   
 

Послуга 

Кількість 

витрачених 

годин 

Ціна однієї години за 

оплату послуг двох 

фахівців , грн. 

Вартість, грн. 

Послуги січень, 2020  26 913,50 23751, 00 

Послуги  Лютий,  2020 р. 26 913,50 23751, 00 

Послуги  Березень, 2020 р. 26 913,50 23751, 00 

Послуги  Квітень, 2020 р. 26 913,50 23751, 00 

Послуги  Травень, 2020р. 26 913,50 23751, 00 

Послуги  Червень, 2020 р. 26 913,50 23751, 00 

Послуги  Липень, 2020 р. 26 913,50 23751, 00 

Послуги  Серпень, 2020 р. 26 913,50 23751, 00 

Послуги  Вересень, 2020 р. 26 913,50 23751, 00 

Послуги  Жовтень, 2020 р. 26 913,50 23751, 00 

Послуги  Листопад, 2020 р. 26 913,50 23751, 00 

Послуги грудень 26 913,50 23751, 00 

Разом: 312 913,50 285000, 00 

 

 

 

додаток 2 до пункту 8  

складового завдання №1 

 

Надання освітніх послуг з навчальної програми  на місяць  

(лютий – листопад 2020 р.) 

 

 

№ 

з/п 
Тема заняття 

Кількість занять 

 

Кількість 

витрачених годин 

1 «Травма. Особливості перебігу 

психотравмуючої події на людей, 

які постраждали внаслідок 

збройного конфлікту» 

10  70 

2 «Стрес у повсякденному житті. 

Техніки стресостійкості» 

10  70 

3 «Кризова інтервенція. Техніки 

допомоги» 

10  70 

4 «Техніки екстреної психологічної 

допомоги у кризових станах» 

10  70 

5 «Саморегуляція. Методи і 10  70 



 

9 

 

9 

техніки саморегуляції.» 

6 «Розвиток навичок 

стресостійкості» 

10  70 

7 «Техніки заземлення та 

стабілізації емоційного стану» 

10  70 

 Всього 70 490 

 

 

Розрахунок оплати послуг фахівців  з проведення навчальної програми 

 

 

Послуга 

Кількість 

витрачених 

годин 

Ціна однієї години, грн. Вартість, грн. 

Освітні послуги 

Лютий,  2020 р. 

49 444,00 21756, 00 

Освітні послуги 

 Березень, 2020 р 

49 444,00 21756, 00 

Освітні послуги 

 Квітень, 2020 р. 

49 444,00 21756, 00 

Освітні послуги 

Травень, 2020р. 

49 444,00 21756, 00 

Освітні послуги 

 Червень, 2020 р. 

49 444,00 21756, 00 

Освітні послуги 

Липень, 2020 р. 

49 444,00 21756, 00 

Освітні послуги 

Серпень, 2020 р. 

49 444,00 21756, 00 

Освітні послуги 

Вересень, 2020 р. 

49 444,00 21756, 00 

Освітні послуги 

Жовтень, 2020 р. 

49 444,00 21756, 00 

Освітні послуги 

Листопад, 2020 р. 

49 444,00 21756, 00 

Разом: 490 444,00 217560, 00 

 

 

додаток 3 до пункту 8 

складового завдання №4 

 

РОЗРАХУНОК 

вартості надання транспортних послуг на перевезення пасажирів 

автобусом із розрахунку на 1 км 

 

№ Показник Сума, грн. 

1 Прямі витрати: 17,01 

1.1 Прямі матеріальні витрати: 11,75 

1.1.1. Дизельне паливо 9,83 

1.1.2 Моторне масло 0,19 

1.1.3. Трансмісійне масло 0,05 



 

10 

 

10 

1.1.4. Автошини 1,68 

1.2. Прямі витрати на оплату паці 2,40 

1.3. Інші витрати: 3,86 

1.3.1. ЄСВ 0,31 

1.3.2. Військовий збір  0,02 

1.3.3. Амортизація автобусу 1,83 

1.3.4. Техобслуговування та ремонт 1,70 

2. Загальновиробничі витрати 0,49 

3. Всього витрат: 17,50 

4. Прибуток 20% 3,50 

5. Разом 22,00 

 

Подача автобусу 500, 00 грн. 

Час простою (очікування) 500,00 грн. 

За домовленістю та дальності поїздки. 

 

 

 

додаток  4 до пункту 8 

складового завдання №7 

 

Оплата послуг харчування 

 

 

№ Кількість 

поїздок 

Кількість 

учасників за 

1 екскурсію, 

чол. 

Всього 

учасників (за 

весь термін 

проекту), чол. 

Вартість 

на 1 

учасника, 

грн. 

Сумма, 

грн.. 

1 12 37 444 45,00 19980,00 

      

 

Розрахунок вартості на 1 учасника екскурсії 

 

№ Склад Кількість, шт. Ціна, шт. Сума , грн. 

1 Піца з вареною 

ковбасою 

1 13,00 13,00 

2 Піца з копченою 

ковбасою 

1 17,00 17,00 

3 Сік «Садочок» 1 (0,5л.) 15,00 15,00 

 Всього:   45,00 
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додаток до пункту 8 

Складового завдання №3 

 

Зарплата менеджера з адміністративної діяльності 

 

 

Нарахована з/п, 

за місяць (грн.) 

Утримано ПДФО 

18% (грн.) 

Утримано ВЗ 

1,5% (грн.) 

До видачі на руки, за 

місяць (грн.) 

8000,00 1440,00 120,00 6440,00 

 

Нараховано ЄСВ 8000,00*22%=1760,00 грн. 

 

 

 

За рік: 

8000,00*12=96000,00 

в т.ч. ПДФО 1440,00*12=17280,00 грн. 

в т.ч. ВЗ 120,00*12=1440,00 грн. 

 

ЄСВ нараховано 1760,00*12=21120,00 грн. 

 

Всього: 117120,00 грн. 

 



 

12 

 

12 
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