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Форма для опису проекту 

Анотація проекту 

Назва:  Здорове дитинство 

Тип проекту: 
Соціальний/Екологічний/Бізнес/Освітній 

Соціальний 

Орієнтовний бюджет, грн. Відсутній 

 

1. Опис проекту 

Проблема, на вирішення якої 
спрямований проект 

Сьогодні підлітки та особи? які не досягли 18 років? вживають 
алкогольні напої та тютюнові вироби. Це є величезною 
проблемою - це шкодить не тільки їхньому здоров’ю, а й 
здоров’ю оточуючих, адже вони роблять це на дитячих 
майданчиках, під’їздах, парках та інших місцях, заборонених 
законодавством України. До того ж вони після вживання даних 
видів товару  починають порушувати законодавство України - 
не тільки адміністративне, а й кримінальне. В законодавстві не 
вказано, що особа, яка не досягла віку 18 років не може 
вживати алкоголь та тютюнові вироби, але в законодавстві 
вказано: Продаж алкогольних напоїв громадянам, які не 
досягли 18-річного віку, забороняється. В разі виникнення 
сумніву щодо віку покупця продаж алкогольних напоїв 
здійснюється за умови пред'явлення документа, що засвідчує 
його вік. Тому даний проект буде направлений на вирішення 
проблеми про продаж даної продукції таким особам. 

Мета проекту Звести порушення закону та продаж алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років, до 
мінімуму. 

Ідея проекту Здорове дитинство, законослухняність, верховенство права. 

Цільова аудиторія проекту Невизначена (від осіб, які не досягли 18 років, до виробників 
продукції і т.д.) 

Показники ефективності проекту, 
очікувані результати 

Очікувані результати будуть вже через місяць після реалізації 
проекту, в тому районі, в якому буде починатися 
реалізовуватися проект, починаючи з нашого мікрорайону 
Університету, потім продовжуючи на міський рівень і через 
деякий час на Україну. Показники ефективності мають бути 
високими вже через рік після початку реалізації. 

Період реалізації проекту Невизначений (проблема продажу цих виробів, особам які не 
досягли 18 років, сама по собі не пройде, тому вказати період 
реалізації проекту поки що неможливо) 

 

 

 

 



2. Попередній план реалізації проекту 

№ Блоки робіт/Завдання Термін виконання 

1. Збір команди для реалізації проекту 3 дні 

2. Підготовка плану дій, вивчення законодавчої бази 2 дні 

3. Вибрання перших пунктів нашого «контролю» 1 день 

4. Реалізація проекту 1 день 

Повторити через певний проміжок часу 

 

3. Бюджет проекту, ресурси  

№ Вид затрат/ресурсів 
Розрахунок 
(кількість, 
вартість) 

Коментарі 

1. Відеокамера 2 Необхідна для фіксування 
продажу алкогольних і 
тютюнових виробів особам які 
не досягли 18 років. 

 

4. Додаткова інформація 

 Команда проекту - кількість, ролі 

 Інформаційна кампанія, правила комунікації 

 Потенційні партнери проекту 

 

№ Команда проекту Роль 

1. Керівник проекту Відповідальна особа за реалізацію проекту 

2. Особа віком до 18 років Потенційний неповнолітній покупець 

3. Юрист(особа що навчається на юриста) Контроль, спілкування з адміністрацією, 
іншими посадовими особами, міліцією і т.д. 

4. Оператор Особа, що буде знімати дане правопорушення 

5. Оператор  Особа, що буде знімати дане правопорушення 

 

Потенційні партнери: Інші ГО, Університети, Державні адміністрації (відділи сім’ї молоді та 

спорту) 

Чи готові Ви особисто долучитися до його 
реалізації? Якщо так – в чому може полягати 
Ваша участь? 

Так, я готовий всебічно допомагати в реалізації 
даного проекту. Від консультування до 
практичних дій у повному обсязі. 

Автор проекту: Степанченко Ігор, Донцов Вадим 

 


