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Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 

рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 

Чернігові на 2020рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
99 

 

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

 

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

Жити та працювати в своєму місті – вберегти від міграції кваліфіковану молодь. 

 

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

проекту): 

проект:   х малий       
  

  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова у Загальноосвітніх навчальних 

закладах м. Чернігова 

 

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

Загальноосвітні заклади м.Чернігова 

 

4.* Короткий опис проекту 

Як працевлаштувати і вберегти від міграції кваліфіковану молодь, що не планує 

вчитися за кордоном - варто почати з обрання майбутньої професії.  Експерти з освітніх 

питань, аналітики з центрів працевлаштувань за кордоном переконані, що 

старшокласникам та їхнім батькам треба пояснювати, які професії є найбільш 

потрібними в країні, де є перспективи, а де їх нема! В запровадженому проекті наголос 

буде зроблено на роботу з учнями 9-10 класів, шляхом реалізації авторських методик. 

 

5. Опис проекту  

Основна мета проекту націлена на спробу учнем самостійної вибудови своєї власної 

моделі освіти й формування свого унікального набору професійних та особистісних 

навичок, так званих sjft skills.  

Задачі, які будуть вирішені в ході реалізації проекту спрямовані на отримання знань на 

базі яких підліток зможе зробити  вибір професії більш свідомо та обрати собі справу 

по душі де його потенціал зможе максимально розкритися. 

Результати реалізації проекту будуть корисні: 

- учням, які зможуть більш поглиблено приділити увагу фаховим предметам обраних 

професій, а це означає, що ті роки життя, коли вони навчаються у школі можуть стати 

інвестицією у їхню улюблену справу; 

- громаді міста Чернігова, у збереженні трудового потенціалу молоді, яка знаходитиме 

реалізацію власних можливостей на території де проживає. 
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Завдання робочої групи проекту провести тренінгові навчання, соціально-психологічні 

інтерактивні заходи в загальноосвітніх закладах м.Чернігова спрямовані на 

профорієнтацію підлітків. 

 

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 

Чернігова у разі його реалізації: 

Даний проект буде географічно, інформаційно та фінансово доступним для 

загальноосвітніх закладів м. Чернігіова. 

 

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари:  

Світ дуже швидко змінюється, тому і світ професій уже не такий стабільний як за 

радянських часів. З кожним роком з’являються нові професії і треба бути готовим до 

того, що доведеться регулярно підвищувати кваліфікацію, опановувати суміжні 

спеціальності, бо на хімічних інженерів, фармацевтів аграрного сектору, яких 

суспільство реально потребує, сьогодні ні хто не йде вчитися бо не мають 

поінформованості. Разом із тим, ті обсяги економістів, менеджерів чи юристів, які 

щороку випускаються з університетів, просто не потрібні українському ринку праці. 

Навіть, якщо це фахівці з гарною освітою.  

Тож, завданням проекту є  націлена робота на інформування, навчання та отримання 

висновків спрямованих на вибір професії. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Розробка і підготовка методичних матеріалів 

інтерактивно-психологічного тестування учнів 

55000 грн 

 

2. Виготовлення методичних матеріалів 3200 грн 

3.Залученння спеціалістів для проведення інтрактивного 

навчання 
82000 грн 

4. Посуги спеціалістів для проведення психологічних 

тренінгів  
156800 грн 

РАЗОМ: 297000 грн 

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  Чубко Олеся 

Петрівна veravedada@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.  

ю, що є мешканцем міста Чернігова.  
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