
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
(вписуєуповноваж ений робочий орган )

П риміт ка: пункти, зазначені *" є обов 'язковими для заповнення!

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
«Відпочиваємо разом!»

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

проект: ГИ малий X великий 
Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону)’.
Мікрорайон Рокосовського

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

Територія комунального закладу «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр №2», 
проспект Перемоги, 183. Площа майбутнього майданчика -  100 м--

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Облаштування інклюзивного дитячого майданчик, а саме технічно та фівзично 

адаптованого для проведення активного дозвілля дітей з особливими освітніми 
потребами -  це створення сприятливих умов для соціальної та фізичної адаптації, 
реалізація права дітей на відпочинок, допомога в організації змістовного дозвілля, 
створення безбар’єрного інклюзивного середовища для батьків та дітей з особливими 
освітніми потребами (дітей з порушеннями опорно рухового апарату -Д Ц П , 
порушеннями слуху та зору та іншими нозологіями)

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб 'єкт, 
який мож е бути потенційним виконавцем проекту):

Проект має на меті створення інклюзивного грального майданчика для дітей з 
інвалідністю та їх здорових однолітків.

Ігровий майданчик продовжує реабілітаційні та соціалізуючі заходи в позаурочний 
час: кінезотерапія, каністерапія. арттерапія. в ході яких відбувається розвиток 
інтелектуальний, фізичний та розвиток дрібної моторики. Діти братимуть участь в 
інтерактивних іграх, розвивальних вправах. Це і психоемоційний настрій, який дає 
позитивні результати у реабілітації дітей з інвалідністю. Діти з особливими потребами 
отримають змогу з користю проводити час на свіжому повітрі та налагодити подальшу 
успішну комунікацію із своїми здоровими однолітками.



Даний проект надасть можливість встановити ігровий комплекс, який включає в 
себе інклюзивні елементи тобто, новий майданчик має бути зручний, безпечний та 
доступний для всіх дітей, в тому числі й з особливими потребами. Це забезпечить дітям 
з інвалідністю безпечно, доступно брати участь у ігровому та виховному процесі поряд 
зі здоровими дітьми.

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту дл я ‘мешканців міста 
Чернігова у разі його реалізації:
(примітки: інформація щодо доступності мож е стосуватися, наприклад, годин 
роботи об'єкту, мож ливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і 
які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)

Даний проект буде доступний не тільки учням КЗ «Чернігівський навчально- 
реабілітаційний центр №2». а також всім дітям з особливими освітніми потребами та 
здоровим дітям даного мікрорайону (територія грального майданчику ЧНРЦ 2 вже 
зараз є загальнодоступною та популярною серед дітей та молоді з особливими 
освітніми потребами та здорових дітей. Адже на території ЧНРЦ 2 постійно 
відбуваються інтеграційні інклюзивні масові заходи, які соціалізують дітей з 
інвалідністю та їх однолітків з НГО «Шанс», «Аратта», «Жменя», «Інтеграція», ЗНЗ № 
7 та 22.

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 н ЧНРЦ 2 на подальше життя мешканців: основні групи мешканців, 
які зможуть користуватися результатами реалізації завдання)

У місті Чернігові на обліку перебуває 23 366 осіб з інвалідністю різних нозологій, із них 
1773 інваліди з дитинства та 987 дітей -  інвалідів, які потребують соціального захисту та 
підтримки з боку державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 
Незважаючи на велику кількість дітей, в місті Чернігові не існує інклюзивного майданчика, 
хоча в містах Київ, Львів, Одеса, Вінниця, Коломія (Івано-Франківська область), Бердичів 
(Житомирська область), Красноармійськ (Донецька область), селі Перебиковець 
(Чернівецька область) вже є.

У навчально-реабілітаційному центрі №2, де навчається 149 дітей з порушеннями 
розумового та фізичного розвитку відбувається багато масових та навчальних заходів 
на гральному майданчику, які об'єднують дітей з особливими потребами не тільки 
даного закладу, а і дітей та молодь із таких організацій, як «Аратта», «Шанс», 
«Інтеграція», а також здорових дітей із загальноосвітніх навчальних закладів №7, 22 та 
мешканців мікрорайону Рокосовського. Але територія зовсім не облаштована для 
цього.

Те, що майданчик буде знаходитися на території КЗ «ЧНРЦ 2» зробить дозвілля 
дітей з інвалідністю та здорових дітей систематичним, постійним та змістовним.

Спільним завданням для громадськості та влади повинно стати створення 
безбар'єрного середовища для людей та дітей з особливими потребами. Освіта, спорт, 
культура, дозвілля мають бути доступними для кожного маленького українця.



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

Складові завдання Орієнтовна вартість 
(брутто), грн

Роботи проектування, планування, підготовка місця 21 000,00

Компоненти майданчика (гойдалки, комплекси, лавки) 550 000, 00
Ігрові компоненти на замовлення (для сліпих) 14 000,00
Гойдалка на замовлення (для дітей на візочках) 40 000, 00

Травмобезпечне покриття 85 000, 00
Доставка 25 000, 00
Установка 65 000, 00

РАЗОМ: 800 000, 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).

11.* 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 
kulyasay@ gmail.com

b) 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.
12. Інші 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?

mailto:kulyasay@gmail.com
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