
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): Все починається з відповідальності! (Освітня 
програма для учнів щодо відповідального поводження з тваринами)

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

проект: + малий □  великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):
В науково методичному центрі управління освіти (Шевченко 93), Чернігівській міській 
організації «Крок до тварин», в 10ти загальноосвітніх закладах м.Чернігова

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

Чернігівський науково методичний центр Управління освіти Чернігівської міської ради 
, вул.. Шевченка 93 , 14027

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Проведення занять для 2100 учнів ЗНЗ міста на тему безпечного, правильного та 
відповідального поводження з тваринами. Проведення круглих столів. Проведенні 
конкурсу соціальних роликів серед старшокласників міста. Тренінг серед 
старшокласників. Презентація роликів -  прес-конференція.
Проведення конкурсу малюнків «Моє ставлення відповідального ставлення до тварин» 
та конкурсу фотографії «Відповідальна родина -  щаслива тварина!». Виставки робіт. 
Друк календаря з фотографіями учасників конкурсу.

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, 
який може бути потенційним виконавцем проекту):
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Мета проекту:
- Ознайомлення учнівської молоді та інших членів чернігівської громади з 

правилами утримання та правилами поводження з тваринами;
- Залучення дітей та підлітків до вирішення соціальних проблем міста;
- Впровадження європейських цінностей розвитку цивілізованого суспільства;
- Сприяти розвитку творчих здібностей, креативного мислення, використанню 

сучасних інформаційних технологій для вирішення соціальних проблем;
- Спонукання молоді до активного вираження своєї соціальної та громадянської 

позиції.

Завдання проекту:

- Підготовка матеріалів для виконання мети проекту (розробка навчально- 
методичних матеріалів, тестів, підготовка відео і т.д.);

- Круглий стіл для соціальних педагогів, психологів, педагогів організаторів шкіл 
охоплених проектом;

- Проведення циклу занять для учнів 7-9 класів 10ти загальноосвітніх навчальних 
закладів м. Чернігова:
1. «Я мрію про тварину!» Чого потрібно очікувати?
2. Правила утримання домашніх тварин в м.Чернігові
3. Звідки беруться безпритульні тварини? Правила поведінки з тваринами на 

вулиці.
4. Добро починається з мене.
5. Спілкування з тваринами (тварини будуть протестовані стосовно поведінки 

та будуть мати довідку від ветеринара про стан здоров’я )
- Проведення конкурсу малюнків «Моє бачення відповідального ставлення до 

тварин»;
- Проведення фотоконкурсу «Відповідальна родина -  щаслива тварина!»
- Проведення конкурсу соціальних роликів щодо відповідального ставлення до 

тварин;
- Презентація малюнків, фотографій, відеороликів широкій громадськості;
- Відведення місць для постійно діючих/довготривалих виставок робіт 

соціального спрямування;
- Випуск календаря за результатами фотоконкурсу;
- Проведення благодійної акції з продажу календарів на користь лікування 

безпритульних тварин, що зазнали травм на вулицях міста.
- Розповсюдження інформаціі щодо результатів реалізації проектів в ЗМІ та через 

Інтернет-ресурси .

Партнери проекту:
- Управління освіти Чернігівської міської ради;
- Громадська організація «КРОК ДО ТВАРИН»;
- Г ромадська організація «Громадське телебачення Чернігів»;
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- Громадська організація "Еко Місто Чернігів"

Очікувані результати:

- Формування у дітей середнього шкільного віку свідомого відповідального 
ставлення до домашніх тварин;

- Збільшення рівня обізнаності серед всіх верств населення м. Чернігова про 
проблеми пов’язані з безпритульними тваринами та шляхи їх вирішення;

- Підвищення рівня обізнаності у нормативно-правовій базі щодо поводження з 
тваринами;

- Залучення журналістів до поширення результатів реалізації проекту серед 
широкого загалу;

- Формування суспільної думки щодо правильного і відповідального ставлення до 
домашніх тварин.
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6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 
Чернігова у разі його реалізації:
(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин 
роботи о б ’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і 
які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)

Інформація щодо реалізації проекту буде доступна в інтернет мережі, в засобах 
масової інформації.

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)

Основна мета проекту -  надання інформації та залучення дітей та підлітків до 
вирішення соціальних проблем міста.

Основна проблема -  велика кількість безпритульних та бездоглядних тварин на 
вулицях міста Чернігова. Не вміння людей поводитись з тваринами. Незнання 
населенням нормативно правових аспектів в цьому питанні.

Запропоновані рішення -  проведення навчальних тренінгових занять щодо 
інформування дітей про наявність проблеми. Її причини та шляхи її вирішення. 
Залучення молоді до вирішення проблеми шляхом проведення конкурсів.

Обгрунтування -  даний проект допоможе:
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- Дітям та підліткам: розуміти причино - наслідкові зв’язки між
безвідповідальністю та наявністю безпритульних тварин на вулицях міста;

- Чернігівській громаді: отримати інформацію, яка допоможе правильно 
оцінювати масштаби проблеми і долучатись до її рішення.
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

1. 1,4 ставки спеціалісти вищої освіти 10-го розряду 88 920

2. Канцтовари для проведення занять (450год. з 
приблизно 2.5 тис. дітей)

4 000

3. Проведення конкурсу малюнків «Моє бачення 
відповідального ставлення до тварин» (призовий 
фонд) 2 000

4. Проведення фотоконкурсу «Відповідальна родина 
-  щаслива тварина!» (призовий фонд) 7 000

5. Проведення конкурсу соціальних роликів щодо 
відповідального ставлення до тварин (призовий фонд);

13 000

б.Випуск календаря за результатами фотоконкурсу (200 
шт.)

9 000

7.

РАЗОМ:
123 920

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):

4



а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
................ .)\гЯ. \>;£• ; ... 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 
цілей.
Примітка:
К онтактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки  для Чернігівської м ісько ї 
ради), вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для 
громадськості.
11. Інш і 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?


