
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 ) 
20 

 

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

 

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

 «Знайди себе в «Фортовому» клубі!»-оновлений дитячо-підлітковий клуб «Фортуна» - 

зможе задовольнити інтереси дітей за місцем проживання. 

 

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

витрат): 

видатки:   х  малий       великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону): Деснянський  район, житловий масив поблизу ринку «Нива» 

 ( вулиці: Рокосовського, Доценка, Пухова, Белова,Всіхсвятська) 

 

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку: м. Чернігів, вул. Доценка, 26-а 

Дитячо-підлітковий клуб за місцем проживання «Фортуна» за адресою вул. Доценка, 26-а, 

який підпорядковується КЗ «Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та 

молоддю за місцем проживання» Чернігівської міської ради. 

 

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

Створення та реалізація проекту «Знайди себе в «Фортовому» клубі!» - надасть більше 

можливостей для професійного самовизначення , реалізуванні  різноманітніх пізнавальних 

та дозвільних потреб особистості вихованців, творчій самореалізації,   інтелектуальному  

та  фізичному розвитку на базі  оновленого дитячо-підліткового клуба за місцем 

проживання «Фортуна». 

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту):  

 

Всі батьки хочуть,щоб її дитина зростала здоровою,розумною та працьовитою.На 

жаль,батьки не мають можливостей постійно займатися вихованням дітей-в цьому є 

допомога школи.Але до кожної дитини повинен бути окремий підхід,чого не можливо 

зробити в межах школи. 

  



 Позашкільна освіта України, як одна з важливих складових системи освіти, здатна 

задовольнити різноманітні творчі, пізнавальні, дозвільні потреби особистості у творчій 

самореалізації, забезпечити її інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток в умовах 

сучасного високо-технологічного та інформаційного суспільства. 

 

В рамках  комплексного проекту «Знайди себе в «Фортовому» клубі!» буде реалізовано 

ряд важливих та необхідних завдань,які сприятимуть  розвитку різноманітних здібностей 

дітей,з урахуванням їх інтересів,а саме: 

 

1.Придбання необхідного обладнання та меблів для облаштування майстерні – 

«Кулінар-і-Я». 
Готувати вихованців до свідомого вибору майбутньої професії та впровадження 

інноваційних методів та інтегрованих занять-усуває розрив між теорією і практикою,.адже 

навчання здійснюватимється на конкретних робочих місцях, де будуть всі умови для 

відповідної роботи. 

 
2.Облаштування ігрової зали шляхом придбання необхідного спортивного та ігрового  

інвентарю для всебічного та загально-фізичного розвитку дітей (футбольного 

столу,батуту,боксерської груши,фітболів,електронного дартсу). 

 

 

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)  

Клуб за місцем проживання «Фортуна» відвідують діти, віком 6-14 років та молодь, 

віком 14-18 років, яка навчається в ЗНЗ, ПТУ, ВНЗ. Загальна кількість дітей, які постійно 

відвідують клуб, понад 150 вихованців (серед них діти, які відвідують заняття залучених 

спеціалістів).  

Вихованці клубів належать до різних соціальних груп, серед яких: малозабезпечені, 

сироти, напівсироти, багатодітні та обдаровані, саме тому всі гуртки, які організовані на 

базі клубу – безкоштовні.  

В клубі «Фортуна» протягом навчального року та під час літніх канікул (крім терміну 

відпустки педагога) проводиться робота з різної направленості, а саме: національно-

патріотичної, спортивної, соціально-профілактичної, еколого-натуралістичної та 

тематичної (розважально-пізнавальної) направленостей. 

На базі клубу працюють наступні гуртки: «Природа рідного краю», «Основи 

біоетики», «Школа шиття» ,розклад яких складено із врахуванням шкільного розкладу як 

для дітей першої, так і другої шкільних змін,та у вихідні дні. 

Разом із обласною бібліотекою дітей та юнацтва створено пересувний «Бібліотечний 

пункт», який працює безкоштовно на базі клубу з дітьми мікрорайону  вже четвертий  рік 

поспіль щоп”ятниці ,та за домовленістю й в інші дні. 

Створення «Об’єднаннь за інтересами»-«Кулінар-і-Я», «Майстерня 

Саморобкіна»,«Кіноклуб»,«Веселі ігротеки» -сприятимуть забезпеченню конкурентно-

спроможних і доступних послуг організації змістовного дозвілля дітей та молоді міста, 

незалежно від їх соціального статусу.Всі бажаючі матимуть вільний  доступ до сучасних 

технологій та улюбленого ігрового обладнання в продовж робочого дня. 

Цікаві  безкоштовні майстер-класи розраховані  для дітей віком від 6 до 18 років. Всі 

майстер-класи діти можуть відвідувати з батьками. 

 



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)   

        Організація дозвіллєвої діяльності має надзвичайний вплив на формування 

особистості у дитячому віці. Всебічний і гармонійний розвиток людини є не лише 

високим соціальним ідеалом, а й необхідною умовою для вирішення завдань, що стоять на 

сучасному етапі розвитку суспільства. Тому проблема поліпшення якості дозвіллєвої 

діяльності дітей в позашкільних закладах  є актуальною і соціально важливою.  
Вільний час – це частина часу дитини, в період якого проходить формування особистості, 

спрямованого на її всебічний і гармонійний розвиток. 

 Дозвілля – це діяльність людини, що обирається за власним правом, обмежена часом і 

вільна від необхідності . 

Дозвілля виконує такі функції:  

- психологічну: полягає в тому, що дозвілля є розвагою, грою, а також немалу роль 

відіграє у розвитку особистості; 

- соціальну: залежно від економічного статусу проведення дозвілля та від фінансового 

стану людини,  

- терапевтичну: полягає в тому, що дозвілля забезпечує відновлення, оздоровлення, 

реабілітацію людського організму; 

- економічну: активного розвитку набула індустрія дозвілля, найбільше вона розвинена у 

ігровому дозвіллі. 

 

Оснащення сучасного дитячо-підліткового клуба має бути таким , щоб привертати увагу 

громади та дітей, спонукати їх до проведення змістовного дозвілля саме на базі дитячого 

клуба. Клуб за місцем проживання давно став центром спілкування для дітей мікрорайону 

та постійно розширює свої функції, при цьому, на превеликий жаль, його  оснащення не 

відповідає попиту,який повинен відповідати сучасності. Для постійного забезпечення 

конкурентно-спроможних та доступних послуг щодо організації змістовного дозвілля для 

дітей та молоді за місцем проживання  на базі клуба існує необхідність впровадження 

інноваційних форм роботи під час занять та масових заходів, але відсутність необхідного 

спортивного,ігрового інвентарю та профорієнтаційного направлення -унеможливлює 

зміни.  

Позашкільна освіта є обов’язковою первинною складовою системи неперервної 

освіти та основою фізичного, психологічного й соціального становлення особистості. 

Тепле й затишне приміщення дитячо-підліткового клубу «Фортуна»,різноманітні майтер-

класи,сучасні спортивні,настільні ігри та цікаві ігрові столи-дозволять залучати якомога 

більшу кількість дітей та підлітків мікрорайону, що запобігатиме негативному впливу 

вулиці та сприятиме органічному проведенню безкоштовного дозвілля дітей у вільний від 

школи час в комфортних та гідних умовах.  

 

Метою реалізації проекту є бажання посприяти у створенні і забезпеченні незабутнього 

дитинства. Щоб діти могли спілкуватися зі своїми однолітками, розвивати свої здібності 

та реалізовувати свої таланти. В нашому районі, нажаль, немає такого місця,де все вище 

сказане було в вільному та головне безкоштовному доступі для всіх бажаючих.  

 
1.Щоб задовольнити природну потребу вихованців-дівчат середнього шкільного 

віку-стати в майбутньому гарними господинями, створено «Об’єднання за 

інтересами»  - «Кулінар-і-Я».  



 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 року «Про 

затвердження Концепції державної системи профорієнтації населення» профорієнтаційна 

робота потрібна для формування конкурентоспроможної особистості, здатної до успішної 

соціалізації та реалізації в умовах ринкової економіки. 

Метою даного об’єднання є формування у  вихованців необхідних знань, умінь та навичок 

з кулінарного мистецтва,забезпечення умов для професійного самовизначення дівчат, 

розвиток творчої діяльності та ознайомлення з особливостями української кухні та 

національними кухнями різних народів та народними традиціями.  

Заняття  створюють сприятливі умови для професійного самовизначення вихованців. 

Зміст занять має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно 

шляхом застосування практичних робіт, які не можливі без спеціального обладнання. 

Навчити дітей використовувати знання, отримані в школі, для досягнення поставленої 

перед собою мети.  

У клубі за місцем проживання Фортуна я планую не тільки навчати ремеслу, а ще й буду 

готувати вихованців до свідомого вибору майбутньої професії.Впровадження 

інноваційних методів та інтегрованих занять-усуває розрив між теорією і практикою,.адже 

навчання здійснюватимється на конкретних робочих місцях, де будуть всі умови для 

відповідної роботи. 

 Такий підхід дозволяє відтворювати атмосферу ділового спілкування, ділових зв’язків 

безпосередньо в процесі навчання. Вихованці пробують застосовувати свої здібності та 

вміння на конкретному робочому місті, що прищеплює навички комунікації й поведінки в 

реальному трудовому колективі, де дитина  опиниться після закінчення навчального 

закладу. 

 

2.Створеняя ігрової кімнати стане місцем відпочинку ,сприятиме  загально-

фізичному розвитку та просто місцем для розваги дітей. 

 

Як показав досвід-наявність Аерохокею в клубі-викликало дуже великий інтерес для 

дітей-кількість вихованців зростає з кожним днем.Але,нажаль,цього не достатньо. 

В моєму розумінні,опитавши дітей,я вважаю,що ігрова кімната повинна бути перш за все 

не тільки цікавою,а й корисною. 

Для цих цілей гарно підходять такі знаряддя: 

-Электронна дошка для дартса. 

 Дартс - цікава розвага для дітей всіх возрастів.Дошки для дартсу,які живляться від 

батарейок, дуже зручні –їх можна застосувати і в приміщенні  і навіть на природі. Багато 

прихильників даної гри влаштовують цілі турніри з метання дротиків, що допомагає 

згуртувати колектив і виявити в ньому лідера.Дана гра дозволяє розвинути влучність, 

координацію, окомір і дрібну моторику.Досить прості правила дартс дозволяє грати в 

нього навіть малим дітям, для яких замість гострих дротиків передбачені спеціальні -

безпечні з пластиковими голками. 

- Настільний футбол.Настільний футбол - азартна ,захоплююча і дуже весела гра.Ця гра  

буде завжди актуальна, незалежно від віку дітей. Вона тренує швидкість реакції, мислення 

і тактику, точність і влучність рухів,що дуже корисно для розвитку. Добрі, позитивні 

емоції гарантовані всім учасникам гри. 

-Дитяча боксерська груша на металевому стержні. 

Це справжній боксерський набір середнього розміру, легкий і простий в збірці і установці. 

Аксесуари  дозволять відразу ж приступити до занять, а за розміром він відмінно 

підходить для дітей. Даний набір дозволить юним спортсменам завжди знаходитися в 

хорошій фізичній формі, тому що грушу можна встановити як в приміщенні,так і  на 

вулиці,взяти з собою на відпочинок . 

 



-Дитячий фітбол з ручкою - це універсальний спортивний інвентар, який можна 

застосовувати як для занять,так і для конкурсів і розваг. Тренажер, крім радості,зробить  

особливий внесок в  здоров'я і фізичний розвиток, та буде  цікавим для  занять та розваг на 

дозвіллі. Дитячий м'яч для фітнесу з ручкою можливо використовувати  для ігор і 

фізичних вправ  в дитячих клубах та закладах,так  і на свіжому повітрі. 

-Батут дитячий з  захисною сіткою . 

Популярність такого атракціону тільки зростає. Батут — це свого роду тренажер, який 

здатний скоректувати вагу і привести м’язи тіла в тонус. Тим більше що займатися можна 

і на свіжому повітрі,а значить розважатися на батуті можна і влітку, і восени, і навесні, і, 

при бажанні, взимку.Одночасно можуть грати до 3-4 чоловік. Тому розмір батута повинен 

бути максимальним. Тобто мінімум 2.5 метра в діаметрі, а самий оптимальний розмір — 3 

метри. 

У будь-який час батут можна скласти і розкласти без особливих зусиль і знань 

Зазвичай батути набувають для дітей, щоб їх порадувати і допомогти в зміцненні фізичної 

форми. Навіть єдина дитина в сім’ї не буде стрибати на батуті на самоті, у неї неодмінно 

з’являться друзі, з якими веселіше розважатися разом. Якісна захисна сітка врятує від  

падіння з батута. 

 Ну і як же без місця для відпочинку ,спілкування та очікування своєї черги до 

улюбленої гри, де можна переглянути  пізнавальні кіно- та мультфільмі,а також 

проводити різноманітні тренінги. 

Для нього краще за всього підійдуть м'які крісла-круші та плазмовий телевізор,який також 

необхідний для проведення і інтерактивних  та виховних заходів. 

-Крісло-Груша - це м'яке і комфортне крісло, яке забезпечить  незабутній відпочинок в 

колі друзів. Крісла-груші розроблені з урахуванням різноманітності всіх типів статури і 

оптимальні для будь-якої комплекції,сприяють відпочинку всіх м’язів та тіла. 

Завдяки реалізації проекту, діти в клубі за місцем проживання «Фортуна» будуть 

перебувати в комфортних умовах, результати проекту сприятимуть більшому залученню 

дітей, що відповідно, сприятиме соціальному становленню та розвитку дітей і молоді м. 

Чернігова, задоволенню їх потреб у додатковій освіті, творчій самореалізації та організації 

змістовного дозвілля, наданню їм можливостей щодо розвитку власного потенціалу, 

вихованню моральних якостей, що ґрунтуються на національно-культурних, духовних, а 

також історичних цінностях нашої держави.  

Реалізація проекту передбачає подальший розвиток позашкільної установи,  

збільшення чисельності  та  відвідування  вихованців й створення комфортних умов 

для організації змістовного дозвілля дітей мікрорайону та залучення молодіжних 

громадських організацій міста до реалізації заходів молодіжної політики на базі клуба 

«Фортуна» з метою охоплення підлітків та молоді мікрорайону. Оновлення клубу,як міні-

центру дитячого дозвілля – одне з важливих  завдань соціального  розвитку  місцевої 

громади, тому що правильний, гармонійний, здоровий, інтелектуальний  розвиток дітей – 

запорука розвитку майбутніх поколінь. 

Кожна дитина зі своїми батьками та я особисто ,будемо дуже вдячні за допомогу в 

реалізації нашої спільної мрії. Діти – це наше майбутнє. Дитинство повинно бути цікавим, 

різнобарвним та незабутнім. 
Даний проект передбачає здійснення заходів щодо покращення та створення 

належних та безпечних умов для організації змістовного дозвілля дітей за місцем 

проживання, на сьогодні в основному охоплені діяльністю клубу діти мешкають за 

адресами: вул. Рокоссовського,18-18б, 20-20б, 22-22а, вул. Пухова, 109к.1-19к.3,11-



11к.2,113,115-115а,132,136 та вул. Доценка, 2-8,16, 21-32, та діти,які навчаються в школах 

№27,№12,№30,№22,№31,№25 та №7. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.Кухонний гарнітур Каріна,2 м. 

( Комплект включає в себе верхні секції з глухими 

дверима, комбінація дверцят зі склом і глухого фасаду. 

Нижні секції - тумби різної ширини з дверцятами, секція 

з ящиками.) 

2 631 грн 

2. Кухонний комбайн BRAUN FX 3030/UE11- 1 шт.  2 810 грн. 

3.Столовий посуд на 15 чоловік (тарілки, чашки, ложки,  

виделки, салатниці.) 
200грн.х15=3 000 грн. 

4.Кухонний посуд  (каструлі-4шт, пательні-2шт, ножі-2 

комплекти, дошки для нарізання-бшт, миски-4шт.) 

4000 грн. 

 

5.Єлектричний чайник  BOSCH TWK7601 899 грн  

6.Плита електрична GEFEST ЭПНД 6140-02 0001 
6 189грн. 

7.Вытяжка Best ES 414 1M MET/XS 60 (07951221) 2 436 грн. 

8.Электронна дошка для дартсу "Sniper" 3 550грн  

 

9.Настільний футбол KIDIGO™ Elite         8 995 грн. 

10.Дитяча боксерська груша Punching Ball Set  на 

металевому стержні. 708 грн 

11.М»яч для фитнеса 45см      273 грн.х4=1 092 грн. 

12.Крісло- груша розмір XL -6 шт. 945 грн.х6=5 670грн. 

13.Батут дитячий Kidigo диаметр 304см с захисною 

сіткою . 
6 625 грн.  

14. Телевизор плазмовий Thomson 40FA3104  8 999 грн 

http://bt.rozetka.com.ua/bosch_twk7601/p14450942/


15. Табурет Примтекс Плюс Zeppo Alum S-61  20 шт. 

 
20х217 грн=4 340 ГРН. 

Разом: 61 944 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).  

 

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  samonov09@mail.ru  

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): 

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

в)  інші, суттєві для заявника проекту, які саме?   

смета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rozetka.com.ua/alum_s_61/p2023912/

	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)
	-Электронна дошка для дартса.
	Дартс - цікава розвага для дітей всіх возрастів.Дошки для дартсу,які живляться від батарейок, дуже зручні –їх можна застосувати і в приміщенні  і навіть на природі. Багато прихильників даної гри влаштовують цілі турніри з метання дротиків, що допомаг...
	-Дитячий фітбол з ручкою - це універсальний спортивний інвентар, який можна застосовувати як для занять,так і для конкурсів і розваг. Тренажер, крім радості,зробить  особливий внесок в  здоров'я і фізичний розвиток, та буде  цікавим для  занять та роз...
	-Крісло-Груша - це м'яке і комфортне крісло, яке забезпечить  незабутній відпочинок в колі друзів. Крісла-груші розроблені з урахуванням різноманітності всіх типів статури і оптимальні для будь-якої комплекції,сприяють відпочинку всіх м’язів та тіла.

