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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 ) 
35 

 

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

 

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

 

 Служба соціального таксі  -  доступне місто для осіб з обмеженими 

можливостями 

 

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

проект:   х малий       
  

  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

… На всій території м. Чернігова ( Новозаводський та Деснянський райони) 

 

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

Юридична адреса вул. Захисників України (Одинцова) 16,/18;  

Фактична адреса пр. Миру,40  

Чернігівська міська благодійна організація батьків і дітей інвалідів з дитинства «Логос»  

 

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

      Продовження послуг  Служби соціального таксі для  Чернігова, це створення 

доступного і відкритого суспільства, одна із новітніх соціальних послуг для осіб з 

обмеженими можливостями , які довгі роки пізнавали світ крізь призму власної домівки,  

продовжать  реалізовувати своє  право на вільний вибір пересування, реабілітацію, освіту 

та соціалізацію. 

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

      У Чернігові  велика кількість людей з інвалідністю різних нозологій є заручниками 

домівки, тому що не мають можливості користуватися  громадським транспортом, через 

стан здоров’я. Більшість людей  з інвалідністю не мають змоги  вирішити свої соціальні, 
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медичні,  освітні, реабілітаційні потреби, через нездатність самостійно пересуватися 

містом.  

      Робота служби соціального таксі в місті для людей з інвалідністю, надає  їм нові 

можливості для вирішення своїх насущних питань, можливість до спілкування та 

соціалізації, освіти та розвитку, залучення до активного способу життя. Із дворічного   

досвіду роботи служби соціального таксі зазначу, що така послуга дуже потрібна для 

людей з обмеженими можливостями, частина з них  отримала змогу вирішувати свої 

насущні проблеми і жити повноцінним життям.  

 Суспільство людей потребує насамперед матеріальних джерел існування. Не всі 

фінансові витрати вертаються жаданим ринковим прибутком. Інвестиції у сферу 

соціальних послуг та реабілітації людей з особливими потребами мають найвищі 

дивіденди –  щира вдячність людей з інвалідністю за турботу, позбавлення самотності у 

щоденній  боротьбі з хворобою, відчуття власної гідності, повноти і радості життя! 

 

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)  

Служба соціального таксі  буде доступна для усіх потребуючих мешканців міста. В робочі 

дні з 7.30 до 16.30 годин для  людей з інвалідністю 1 та 2 групи, дітей – інвалідів та інших 

мало мобільних груп населення, які за станом здоров’я не можуть користуватися 

громадським транспортом. В межах робочого часу служба соціального таксі буде 

працювати безкоштовно. 

 

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)   

      Метою проекту є  подолання бар’єрів для вільного пересування людей з обмеженими 

можливостями та мало мобільних груп населення, які не можуть користуватися 

громадським транспортом за станом здоров’я, шляхом роботи служби соціального таксі. 

      Другий рік у м. Чернігові  працює служба соціального таксі ( за рахунок громадського 

бюджету), для перевезення  людей з обмеженими можливостями та мало мобільних груп 

населення , за цей час розроблено Положення про службу соціального таксі, придбано 

телефонні апарати для диспетчера та водія, зроблено пандус для авто, складено базу даних 

потенційних клієнтів, надаються  послуги перевезення, постійно  вивчається думка 

користувачів транспортних послуг, одна із головних думок – продовження і розширення 

«Служби соціального таксі». Найголовніше , що  люди з інвалідністю отримали  

доступність до транспорту, що надає змогу безперешкодно спілкуватися з друзями, 

родичами, їздити на навчання, реабілітацію, проходити вчасно лікування , а також 

відвідувати соціальні об’єкти міста. 

      Подальша підтримка ініціативи роботи соціального таксі надає людям з обмеженими 

можливостями повірити у власні сили, створюючи нові можливості для їх спілкування і 

соціалізації, активація раніше ізольованих мешканців міста, новий крок у створенні 

доступного і відкритого суспільства, підвищення рівня життя та покращення їх морально 
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– психологічного стану .  Створена служба соціальне таксі у місті – це соціальна послуга у 

новому форматі  для осіб з обмеженими можливостями та мало мобільних груп населення, 

які  не можуть користуватися громадським транспортом за станом здоров`я.  Ця послуга 

має бути! 

      Продовження роботи служби соціальне таксі  – це дуже вдалий приклад міжнародних 

стандартів захисту прав людини . Це ще один крок до подолання бар’єрів і до 

взаєморозуміння між різними групами громадян у нашому суспільстві. Створення 

додаткових зручностей для людей з обмеженими можливостями сприяє підвищенню рівня 

довіри до громади міста. 
      Скористатися результатами реалізації завдання проекту  зможуть люди з обмеженими 

можливостями, діти – інваліди, люди які мають  різного роду переломи та інші мало 

мобільні групи населення, які з різних причин не можуть користуватися громадським 

транспортом за станом здоров’я.    

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Оренда   послуг з перевезення в межах проекту 

«Служба соціального таксі» на 2018 рік 
166200.00 

2. Витрати на роботу служби соціального таксі 

   -  телефонні витрати на 11 місяців; 

   -  винагорода за роботу  працівникам служби    

      соціального  таксі на 11 місяців з нарахуваннями; 

1760.00 

132000.00 

РАЗОМ: 299960.00 

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).  

 

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  

logos2003@ukr.net    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): 
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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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Проект 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО СЛУЖБУ СОЦІАЛЬНОГО ТАКСІ У М. ЧЕРНІГОВІ 

 

I. Загальні положення та завдання 

 

1.1. 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. 

1.2. Дане Положення встановлює порядок надання транспортних послуг 

людям з обмеженими можливостями, дітям - інвалідам та мало 

мобільним групам населення, які пересуваються на інвалідних 

візках, або мають проблеми в користуванні громадським 

транспортом за станом здоров’я. 

1.3. Служба соціального таксі у м. Чернігові є однією з новітніх видів 

соціальних послуг для людей з обмеженими можливостями, дітей – 

інвалідів та мало мобільних груп населення, направлене на 

поліпшення соціального захисту осіб з обмеженими можливостями 

та забезпечення соціальних гарантій встановлених Конституцією 

України, Конвенцією ООН «Про права інвалідів», Законом України 

«Про соціальні послуги», Законом України « Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні.» 

1.4. Головними завданнями даної програми є забезпечення соціальними 

послугами з транспортного перевезення осіб з інвалідністю, які не 

мають змоги вирішити свої соціальні, освітні, реабілітаційні та 

медичні потреби, через нездатність самостійно пересуватися містом 

та користуватися громадським транспортом за станом здоров’я. 

1.5. Координація роботи «Служби соціального таксі у м. Чернігові» по 

наданню транспортних послуг людям з інвалідністю 1 та 2 групи, 

дітям – інвалідам та мало мобільним групам населення, 

здійснюється благодійною організацією батьків і дітей інвалідів з 

дитинства «Логос» за проектом Бюджету Участі Чернігівської 

міської ради. 

1.6. Фінансування надання транспортних соціальних послуг 

здійснюється шляхом спів фінансування Чернігівської міської ради, 

благодійних та громадських  організацій, фондів та приватних осіб. 

1.7. При службі соціального таксі здійснюється супровід під час проїзду. 

 

 

II. Мета 

2.1. Подолання бар’єрів для вільного пересування людей з обмеженими 

можливостями та мало мобільних груп населення, які не можуть 

користуватися громадським транспортом за станом здоров’я. 
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2.2. Забезпечення комплексного підходу у вирішенні проблем надання 

різних соціальних, освітніх, реабілітаційних та медичних послуг за 

допомогою транспортного перевезення. 

. 

 

III. Порядок надання соціальних послуг 

з транспортного перевезення. 

 

3.1. Служба соціального таксі у м. Чернігові буде доступна згідно 

встановленого графіку для людей з обмеженими можливостями 1 та 

2 групами інвалідності, дітей – інвалідів( далі клієнтів) , які за 

станом здоров’я не можуть користуватися громадським 

транспортом. 

3.2. Першочерговість доставки клієнтів ( по черзі запису): до місця 

освітніх послуг, реабілітаційних послуг, медичних закладів, до 

відділень соціального захисту населення, для отримання юридичних 

послуг, до відділень денного перебування соціальних закладів міста, 

на культурно - масові заходи, для участі у виборах, до закладів, які 

забезпечують активне включення клієнтів в життя територіальної 

громади міста, та інше. 

3.3. Під транспортною соціальною послугою ( далі послуга) мається на 

увазі перевезення клієнта від одного об’єкта до іншого ( в разі збігу  

часу та маршруту підсаджування інших клієнтів), без заїздів, для 

одного клієнта, в інші місця. 

3.4. Транспортні соціальні послуги надаються безкоштовно в межах 

робочих годин. 

3.5. Послуги надаються клієнтам, які є мешканцями м. Чернігова. 

3.6. Особи, які потребують сторонньої допомоги та діти – інваліди , 

користуються транспортною послугою в присутності одного 

супроводжуючого, супроводжуючий служби не бере на себе 

відповідальність за безпечну поведінку під час руху транспорту. 

3.7. В окремих випадках послуги можуть надаватися: 

людям з захворюваннями опорно – рухового апарату, які 

пересуваються на інвалідних візках, але не мають групи 

інвалідності, або знаходяться  у стадії оформлення, при наявності 

медичного висновку. 

3.8. Організації та служби ( юридичні особи), що займаються 

обслуговуванням вказаної категорії громадян, можуть надавати 

заявки на використання транспортних соціальних послуг для 

забезпечення комплексного обслуговування своїх клієнтів ( для 

заявки подати письмово заяву, список клієнтів з ідентифікаційними 

номерами та копії довідок МСЕК ). 

 

     3.9.    Фізичним особам, які планують отримати послугу, 

          для отримання першої послуги необхідно зареєструватися 
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               у диспетчера і надати заяву, ксерокопії паспорту, ідентифікаційного 

               коду та довідки МСЕК, при другій і всіх наступних поїздках подача 

               документів не є необхідною, оскільки при першому користуванні 

               послугою соціального таксі дані клієнта вносяться в інформаційну 

               базу. 

3.10. Екстрені заявки ( за день ) можуть бути виконані при наявності 

вільного часу в графіку руху соціального таксі, або при збігу їх з 

іншими маршрутами. 

3.11. Про зняття заявки клієнт повинен повідомити диспетчера не 

          пізніше, ніж за 2 години до назначеного часу замовлення. 

3.12. Клієнту необхідно чекати замовлений автомобіль в назначений час 

          на вулиці, у визначеному місті. В обов’язки служби не входить 

          надання допомоги клієнту при пересуванні вулицею та в будівлях. 

3.13. Клієнту надається можливість перевозити вантаж не більше 20 кг та 

          габаритами не більше 40х40х40 см. 

3.14. На кожне замовлення послуги «соціальне таксі» складається заявка 

встановленої форми. Заявка складається диспетчером з зазначенням 

маршруту поїздки та видається водію напередодні виконання 

замовлення. 

3.15. При необхідності інваліда може супроводжувати 2 особи, які 

          забезпечують супроводження до місця слідування. 

3.16. Кожного кварталу роботи служби соціального таксі підводити   

          підсумки з питань: 

- рейтинг маршрутів ( лікувальне – профілактичні, соціально –   

освітні, соціально - побутові, культурні, тощо); 

- кількість заявок колективних, індивідуальних; 
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