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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 ) 
90 

 

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

 

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

Освітній лекторій «On-life»  

 

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):  

Чернігів 

 

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

Реалізацію заходів в рамках проекту планується проводити в орендованому 

приміщенні, що знаходиться в зручній доступності, обладнано всім необхідним для 

проведення тренігів, семінарів або лекцій, має свіжий ремонт та можливість надати 

учасникам кавабрейк. Маємо попередні домовленості із такими закладами як 

Туристично інформаційний центр, центр «Чиста політика», Приватна школа англійської 

мови, Готель Україна. 

 

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

Проведення 45 щотижневих освітніх, розвиваючих лекцій для жителів міста Чернігів 

всіх вікових категорій в рамках освітньої платформи On-Life 

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

В рамках проекту буде проведено 45 тригодинних лекторіїв на суспільно важливі теми. 

Наприклад: медицина, та реформа в медицині, реформа освіти, хвороби та як їм 

запобігти, безпека в місті та за його межами, захист себе та своїх дітей, риторика, 

ораторське мистетство, психологія сімейних відносин, вікова психологія дітей, історія, 

захист прав та інтересів громадянина, трудове та житлове право тощо. 
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Доповідачі на лекторії будуть як експерти з м.Чернігів, так і запрошені гості, які мають 

грунтовні знання з обраної тематики. Є науковими працівниками або досвідченими 

практиками у обраній сфері. Наприклад викладач Чернігівського педагогічного 

університету Світлана Шумило, Професійний флорист Вікторія Александрова, 

Інструктор з першої домедичної допомоги Віталій Кадик, Досвідчені лікарі Олександр 

Зленко та Любов Фіалковська-Колонтай та інші високодосвідчені тренери, 

кваліфіковані спеціалісти та носії компетенцій. Щоб заохотити їх та компенсувати 

витрати, ми пропонуємо встановити гонорар тренера на рівні 2100 грн за 3 години 

виступу.  

Кожен лекторій буде забезпечений необхідним обладнанням, кавабрейком, 

канцелярією для учасників. 

Виконавцями проекту будуть досвідчені організатори, що вже мають досвід 

проведення таких лекторіїв. 

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)  

Будь-який житель м.Чернігова будь-якого соціального статусу зможе скористатись 

результатами даного проекту у будь-який час. 

 

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)   

Освіта в сучасному світі не зупиняється в той день, коли Ви залишаєте 

університет. Сучасний світ вимагає навчання протягом всього життя. Чим ширший 

світогляд людини, тим більше вона готова до викликів сучасного світу, який 

перенасичений інформацією та швидко змінюється. 

Нажаль неформальна позауніверситетна освіта в Чернігові майже не розвинена. А 

ті заходи, які проводяться часто коштують більше, ніж деякі жителі можуть собі 

дозволити витратити. 

В м.Чернігів на благодійній основі, тобто виключно за рахунок благодійних 

внесків і власних заощаджень, з жовтня 2018 року діє освітня платформа On-life. 

Ініціатором створення такої платформи є двоє небайдужих громадян. Нажаль 

фінансування лекторіїв On-life не достатнє, щоб привезти в Чернігів якісних спікерів, і, 

хоча в місті є хороші експерти, є розуміння, що необхідно привезти в Чернігів 

експертів, які зможуть дати більше якісної інформації, або, як у випадку з тематикою 

реформ, надати максимально актуальну інформацію. 

Для реалізації такої ідеї необхідно фінансування на проїзд, проживання та 

гонорари експертів. 

Кожний захід зможе відвідати будь-який житель м.Чернігів, а для тих, хто не 

зможе відвідати, буде організовано відеозапис, яким будь-хто з жителів зможе 

користуватись ще не один рік. 
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Завдяки фінансуванню через Бюджет Участі такі заходи будуть безкоштовні для 

жителів міста. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Оренда приміщення (45 заходів по 3 години) 54 000,00 

2. Гонорар спікерів (45 заходів по 3 години) 94 500,00 

3. Послуги з відеозйомки та монтажу (45 заходів по 

3 години) 
45 000,00 

4. Поліграфія (флаери, афіші тощо) 16 000,00 

5. Послуги з організації заходів ( в т.ч. кавабрейк) 30 500,00 

РАЗОМ: 240 000.00 

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 

(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  … 

alexanderzhytnikov@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)  фотографії, які стосуються цього проекту, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

в)  мапа із зазначенням потоків людей і авто   

г) мап із розміщенням елементів проекту на місцевості 

  


