
Додаток 1 до Положення про 
громадський бюджет (бюджет 
участі) у місті Чернігові

Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 
рахунок кош тів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 
Чернігові на 2013 рік та список меш канців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)

Ідентифікаційний номер проекту ^
(вписує уповноважений робочий орган )

Примітка: пункти, зазначені,, * "  с обов яз ковилі и для заповнення!

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
Центр Військово-патріотичного вихованні! молоді та активного відпочинку 
жителів міста

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити зник ,,х", який вказує тип 
проекту):

проект: ІШ малий X великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):
ВАЛ

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

м. Чернігів, вул.Гонча, 6

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Центр військово-патріотичного виховання молоді для учнів старших класів шкіл 

Чернігова, студентів Чернігівських вузів і ліцеїв, а гакож всіх жителей м.Чернігів, в
якому учасниками АТО буде проводиться навчання стрілецькій справі і азам 
поводження зі стрілецькою зброєю, правилам поведінки при виявленні 
вибухонебезпечних предметів і основам надання першої медичної допомоги в польових 
умовах.

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

Запропонований проект навчального Центру дозволить сконцентрувати в 
одному місці все необхідне для військово-патріотичного виховання молоді та 
активного відпочинку інших жителів нашого міста. Клас з необхідними макетами 
стрілецької зброї дозволить вивчити збірку / розбирання зброї і основні прийоми 
поводження з ним, клас мінно-інженерної справи дасть необхідні знання і правила



поведінки при виявленні вибухових речовин, зал медицини дозволить як юнакам, так і 
дівчатам навчиться надавати першу медичну допомогу. Професійні мультимедійний і 
лазерний стрілецький комплекси дадуть можливість вгіравлятися в стрільбі не 
обмежуючи себе в боєприпасах і не несучи додаткових фінансових витрат з доставки на 
полігон. Крім того, тісне спілкування учнів з учасниками АТО-інструкторами Центру 
благотворно позначиться на патріотичної складової виховання. Також центр дозволить 
освіжити і оновити військово-прикладні знання іншим жителям нашою' міста.

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 
Чернігова у разі його реалізації:
(примітка: 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)

Графік відвідування Центру учнями складається з урахуванням графіків 
навчального процесу шкіл, вузів і ліцеїв в рамках предмета «ЗАХИСТ 
БАТЬКІВЩИНИ». Навчання учнів відбувається повністю на безоплатній основі. Решта 
мешканців міста можуть відвідувати Центр у вихідні дні. Всі учасники АТО. бажаючі 
поділитися досвідом в якості інструкторів, можуть браги участь в даному проекі і після 
оформлення необхідних документів.

7. Обгрунтування необхідності реалізації проек ту, а також його бенефіціари
(основна мета реалізації проекту: проблема, яко) воно стосується: іипропоновіїпі 
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)

В даний момент матеріальна база навчальних закладів не дозволяє проводити 
заняття по військово-патріотичному вихованню та таком\ навчальному предмету, як 
«ЗАХИСТ БАТЬКІВЩИНИ» належним чином. Зібрати в кожній школі в необхідпой 
кількості парк макетів зброї, мін і гранат фінансово не представляється можливим. Крім 
того не всі викладачі мають знання наприклад в медицині на рівні сучасних стандартів. 
Окремим моментом варто відзначити складності в проведенні обов'язкових практичних 
стрільб - вартість боєприпасів, витрати на доставку учнів на полігон, необхідність 
дотримання суворих заходів безпеки. Всі ці фактори являються каменем спотикання в 
питанні військово-патріотичної освіти молоді Чернігова і стримуючим фактором.

Рішенням даної проблеми може стати концентрація навчальних посібників і фахівців 
в одному місці - Центрі військово-патріотичного виховання. Також незаперечним 
плюсом є можливість розгорнути професійні мультимедійний і лазерний стрілецькі 
комплекси, які повністю імітують стрільбу з вогнепальної зброї, що дозволить 
економити на паливі і боєпріпасах. збільшуючи якість навчання. Залучення до 
навчального процесу соціально активних учасників АТО і тісне спілкування їх і 
учнями дозволить розвиватися другої складової - патріотичному вихованню. Крім того 
відвідувати Центр можуть і інші жителі міста.
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

1. Оснащення необхідним інвентарем та обладнання 
навчальних приміщень

820 000

2. Оренда мультимедійного і лазерного стрілецьких 
комплексів та витратні матеріали для них

70 000

3. Витратні матеріали для навчання 60 000

4. Ремонтні роботи 450 000

5.

6.

7.

РА ЗОМ : 1 400 000

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):

Мезенцев Олександр Ігорович /063/6577850 sotacn@gmail.com

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси ноіасп(с£^таі1.сот 
для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної а д р еси  \ / . . .........
£ - 4  .. .. Vо) 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,'% які стосуються цього проекту,
б) мана з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?

mailto:sotacn@gmail.com

