
«Соціально -  транспортна служба» у м. Чернігові.

Втілення цього проекту, надасть можливість отримувати соціальні послуги 
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що
обслуговуються соціальними службами) та надання індивід)нлькоі л;-м ,/д о ; вкуті о 
сім'ї, групі осіб, які попали у важку для них життєву йнтуацт.
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5. виконанні різних видів дрібного ремонту у приміщенні, для облаштування побуту
6. ремонт одягу та взуття; •
7. перукарські послуги;
8. послуги психолога (психологічного розвантаження)

6. * Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 
Чернігова у разі його реалізації:
(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин 
роботи об акту можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і 
які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)

Надомне обслуговування для самотньої старенької хворої людини -  неоцінимий вид соціальної 
допомоги. Соціальні робітники, які згідно призначень лікарів виконують різного виде домашню роботу
своїм підопічним, беруть на себе їх біль, клопоти, а головне, дають їм надію відчути , шо вони «р'забуті 
про них піклуються. -■ ■

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту,, а також його беиефіціари 
(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)

Головне в соціальній службі -  це можливість продовжити зв'язок інваліда, одинокого 
пенсіонера, з навколишнім світом, не відривати його від способу життя, яке склалося, стати
ланкою між людиною похилого віку і зовнішнім світом, і звичайно, надавати всебічну допомогу та 
послуги. ‘ -

Цей проект є довгостроковим
Повне самофінансування, передбачає фінансування проекту виключно за рахунок власних фінансових 
ресурсів, сформованих з внутрішніх джерел.

8** Орієнтовна вартість (брутто) проекту- (всі складові проекту та Ух оп-ятовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість 
(брутто), гри і

1. автомобіль і 35000,001
2. пандус ] 1500.00 І

РАЗОМ: 1 146500,00

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.
Додатки 1,2;

Ю-* Контактні дан| авт°РІБ пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у 
тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників З МІ, з метою 
обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити).

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси іпта1ігисі@і.иа 
для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду па використання своєї електронної ацре
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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)'.

а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту.





Вартість автобусу « Г а зеле - 32 2332-288 
380 000 гри, з ПДВ

Вартість платформи п ід й о м н о ї  
48 900 грн. з ПДВ

Вартість платформи з установкою — 
68 300 грн. з ПДВ.

Вик, Наталія Миколаївна 
Тел.: (097)004-40-61, 

(066)774-00-71



+ ► ЗОН75015 ? ! 7  Регион: Тернопольская область 
11 500 грн






