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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 2018 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган) 
73 

 

 

1.* Назва проекту: «Програма  виховання та профілактики здорового способу 

життя « Тверезо жити – цікавіше» 

……………………………………………………………………………………..…………… 

 

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

витрат): 

видатки:   Х  малий      
  

 великий         

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону): м. Чернігів 

……………………………………………………………………………………..…………… 

 

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

Громадська організація «Центр духовної та соціально психологічної реабілітації» 

Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Гонча, 37 

Фактична адреса: м. Чернігів, вул. Чапаєва 3а 

……………………………………………………………………………………..…………… 

 

4. Короткий опис проекту  

 

Програма профілактики розрахована на попередження вживання підлітками 

наркотичних речовин. Її зміст розраховано на шкільну, студентську молодь та загальне 

населення міста. Унікальністю програми є той факт, що вона орієнтована на декілька 

категорій населення. Адже фактично до програми профілактики в Чернігові залучені 

тільки школярі і ,нажаль, відсутній системний та голубиний підхід в державній 

профілактичній програмі. Даний проект пропонує комплекс заходів з залученням 

профільних експертів для досягнення продуктивного результату. 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

За даними МОЗ, Подальше зволікання може провести до безповоротних процесів.. 

Наркоманія зростає в геометричній прогресії, крім того, до неї залучаються усе більш 

молоді люди. За даними МОЗ, від 8% до 26% школярів у віці 13-16 років пробували 

наркотики хоч би один раз.  Саме з цих причин програмою передбачено кілька рівнів 

заходів (лекції, тренінги, інформаційна кампанія та інш.) 

 Мета – уберегти підростаюче покоління від жахливого життя в полоні 

наркотичного виру, та навчити  навичка м здорового способу життя. 

 Задачі програми: 

 Через заходи програми надати профілактичну інформацію з питань небезпеки 

вживання наркотичних речовин шкільній, студентській молоді та загальному 

населенню міста Чернігова. 

 Розробити друковані профілактичні інформаційні матеріали для 

розповсюдження серед цільових груп програми 

  Провести профілактичну роботу з підлітками і їх батьками;  

  Навчити підлітків поводитися при тиску однолітків; 

  Провести профілактичну роботу, спрямовану на відмову підлітків від вживання 

наркотиків 

  Порадити батькам як поводитися, щоб уберегти своїх дітей-підлітків від 

наркотиків 

Методика та стратегії впровадження програми: 

1. Заходи. Профілактичні лекції передбачені для охоплення шкільної та 

студентської молоді. Їх графік проведення – 2 раз на тиждень протягом 

навчального року у ЗОШ, професійних училищах та ВНЗ Чернігова.  

2. Розробка друкованих інформаційних матеріалів. В рамках реалізації програми 

передбачено друк блокнотів з пропагандою здорового способу життя. Саме 

такий формат серед друкованої профілактичної продукції є найбільш 

ефективним. Основна перевага полягає в тому, що людина використовує 

блокнот для особистих нотаток, а інформаційні вставки періодично привертають 

собою увагу. Тоді, коли «стандартна» друкована продукція (проспекти, флаєра 

та інш.) не є довгостроковими у використанні. 

 

……………………………………………………………………………………..…………… 

 

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)  

Результати програми профілактики є досить доступними. Окрім того, що програмою 

будуть охоплені різні категорії населення міста, які зможуть вільно підвищити свій 

рівень обізнаності з питань небезпеки вживання наркотичних речовін та в перевазі 

здорового способу життя, також всі розроблені матеріали інформаційної кампанії 

будуть знаходитись у вільному доступі. Цими ресурсами зможуть безперешкодно 
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скористатись не тільки окремі мешканці Чернігова, а й профільні державні управління і 

департаменти (структури сім’ї та молоді, центри соціальних служб, медичні установи 

та інш.) 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

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)   

На сьогоднішній момент в Чернігові відсутня комплексна та продуктивна система 

профілактики різних рівнів. Нажаль ті заходи профілактики, які впроваджуються мають 

періодичний характер та не є окремою ланкою а ні в системі освіти, а ні в профілактиці 

серед дорослого населення. 

Головні переваги  «Програма  виховання та профілактики здорового способу життя 

« Тверезо жити – цікавіше»: програма охоплює різні цільові групи населення міста, є 

систематичною, має компонент інформаційної кампанії, проводить вхідне та вихідне 

анкетування (для вимірювання кількісно-якісних результатів). 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Проектор 5000 

2.Поліграфія 10 000 

3.Лекции 3000 

4.  

5.  

6.  

7.  

РАЗОМ: 18 000 

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 
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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  

……………………………………………...…    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?  

…………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………. 
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