
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 ) 
26 

 

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

 

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

«Free English» - створення сучасних умов для безкоштовного вивчення англійської мови 

для дітей мікрорайону. 

 

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

проект:      малий       великий        

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Мікрорайони поблизу вул.Героїв Чорнобиля та вул. Рокосовського. 

 

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

Дитячо-підлітковий клуб «Берегиня» (вул. Г.Чорнобиля, 4А), дитячо-підлітковий 

клуб «Юність» (вул. Рокосовського, 14), які підпорядковані комунальному закладу 

«Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем 

проживання» Чернігівської міської ради. 

 

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

Створення сприятливих умов для організації безкоштовного вивчення англійської 

мови дітей міста Чернігова шляхом забезпечення клубів за місцем проживання 

необхідним обладнанням, що сприятиме розвитку творчої активності, захопленню 

англійською мовою, ефективному засвоєнню матеріалу, формуванню у дітей 

комунікативної англомовної компетенції. 

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

Клуби «Берегиня» та «Юність» входять до складу Комунального закладу 

«Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем 

проживання» Чернігівської міської ради». Метою їх діяльності є всебічне сприяння 

соціальному становленню та розвитку дітей і молоді м.Чернігова, задоволення їх потреб у 

творчій   самореалізації,   додатковій   освіті   та організації  змістовного  дозвілля,   

Х 



надання  їм  можливостей розвитку власного потенціалу, виховання моральних якостей,  

що ґрунтуються на національно-культурних, духовних,  а також історичних цінностях 

нашої держави.  

На базі даних клубів працюють педагоги з відповідною освітою, які проводять 

безкоштовні заняття з англійської мови, метою яких є розкриття творчого потенціалу 

дітей, сприяння повноцінному розвитку, збагаченню їх інтелектуальної, вольової, 

моральної та соціальної сфер у процесі оволодіння засобами іншомовного спілкування.  

На теперішній час неможливе належне проведення даних занять через  відсутність 

необхідної матеріально-технічної бази. Придбання необхідного обладнання (інтерактивної 

дошки, проектора, акустичної системи, комп’ютера та меблів) дозволить організувати 

безкоштовне  навчання англійській мові на належному рівні для всіх бажаючих учнів 

міста та мікрорайонів поблизу вул.Героїв Чорнобиля та вул.Рокосовського, сприятиме 

залученню дітей до відвідування клубів, допоможе дітям розумно і цікаво проводити свій 

вільний час, пробудить допитливість та любов до знань, розширить кругозір та 

лігвістичну базу, полегшить та покращить засвоєння матеріалу шкільного предмету, 

допоможе ще більше зацікавити дітей до вивчення англійської мови. 

 

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)  

 

У разі реалізації проекту всі бажаючі діти міста (від 6 до 18 років), а зокрема 

мікрорайонів поблизу вул. Г.Чорнобиля і вул. Рокосовського отримають можливість 

безкоштовно та на належному рівні вивчати англійську мову, поглиблювати знання, 

збагачувати словниковий запас та  розумно і цікаво проводити свій вільний час. Реалізація 

даного проекту сприятиме пробудженню допитливості та любові до знань, розширенню 

кругозору та лігвістичної бази, забезпечить полегшення та покращення засвоєння 

матеріалу шкільного предмету, допоможуть ще більше зацікавити дітей до вивчення 

англійської мови на базі клубів за місцем проживання «Берегиня» та «Юність», які 

входять до складу Комунального закладу «Позашкільний навчальний заклад «Центр 

роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» Чернігівської міської ради». 

 

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)   

 

Основною метою даного проекту є створення доступних, сучасних та належних 

умов, що сприятимуть вивченню англійської мови для всіх бажаючих дітей міста 

Чернігова безкоштовно. 

Необхідним є забезпечення клубів «Берегиня» та «Юність» сучасним обладнанням 

для організації викладання та вивчення англійської мови, оскільки в місті немає подібних 

безкоштовних гуртків. 



З реалізацією даного проекту всі бажаючі діти міста зможуть відвідувати клуби 

«Берегиня» (вул.Г.Чорнобиля, 4А) та «Юність» (вул.Рокосовського,14) з метою вивчення, 

поглиблення та вдосконалення змісту вивчення англійської мови. Водночас дана робота 

буде позитивно впливати на навчальну діяльність учнів з англійської мови.  

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.Інтерактивна дошка Smart Board 685 (SBM 685V) 35000х2=70000 

2.Проектор Acer P 1186(MRJMV11001) 10500х2=21000 

3.Ноутбук Lenovo Idea Pad 310-15 (80TT0050RA) 11500х2=23000 

4.Акустична система Sven SPS-611S 1000х2=2000 

5.Маршрутизатор TP-Link TL-WR942N 900х2=1800 

6.Стіл учнівський 600х12=7200 

7.Стілець учнівський 300х24=7200 

РАЗОМ: 132200 

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): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  dutchess_88@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.  

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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