
  

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 2021 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
12 

 

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

 

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

Студія мультиплікації як важливий чинник формування соціальної 

відповідальності молоді 

 

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):  

Мікрорайон ринку «Хітринок» 

 

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

м. Чернігів, вул. Всіхсвятська, буд. 4, 14030; Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №27 Чернігівської міської ради Чернігівської області 

 

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

Проект направлений на роботу з молоддю шкільного віку. Основна ідея проекту 

– за допомогою створення мультфільмів на соціально важливі теми розвивати у 

сучасної молоді відповідальне ставлення до себе, оточуючих, природи, говорити про те, 

що насправді важливо для міста. Широке коло тем дасть можливість проекту залучати 

до роботи в студії відомих містян. 

 

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Проект має соціальне спрямування, його основна ідея – за допомогою створення 

мультфільмів на соціально важливі теми розвивати у сучасної молоді відповідальне 

ставлення до себе, оточуючих, природи, екології,  не боятися говорити про те, що 

насправді важливо для нашої спільноти. Широке коло тем, які підніматимуться, дасть 

можливість проекту працювати на постійній основі. Трансляція роликів вестиметься на 

постійній основі на YouTube-каналі проекту та, в перспективі, на місцевих телеканалах. 
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В закладі освіти є Медіа Центр, який можна використовувати як студію 

мультиплікації. До реалізації проекту залучатимуться волонтери, представники 

громадських організацій, відомі чернігівці, інші заклади освіти.  У закладі освіти 

працює шкільне телебачення #27TV (YouTube-канал називається «27 школа Чернігів», 
https://www.youtube.com/channel/UCe6UzOW4U34ei3qaFzBMBng/featured), яке знімає 

сюжети про шкільне життя та прагне розвиватися.  До команди #27TV входять учні 8-

10 класів. Це ініціативні та громадсько активні молоді люди, які прагнуть розвиватися 

та принести користь своєю діяльністю громаді Чернігова. Їхній досвід зйомки сюжетів 

та монтажу дасть можливість виготовляти якісну мультиплікацію.  

Проект спрямований на вирішення таких ключових питань, як: 

- популяризація за допомогою мультиплікації здобутків нашого міста; 

- виховання у підростаючого покоління відповідальності за власні дії та слова; 

- виховання у молоді толерантного ставлення до своїх опонентів; 

- певна ізоляція дітей, що мають особливі освітні потреби, обмеження їх 

перебування в соціумі тільки освітнім процесом;  

 - нерозвинена соціальна відповідальність у старшокласників, нерозуміння 

цінності волонтерської діяльності; 

- недостатня практика соціального партнерства з організаціями та 

підприємствами міста; 

- відсутність тісної співпраці з іншими закладами освіти міста; 

- незацікавленість молоді актуальними соціальними темами, які існують у місті, 

недооцінення того, що за привернувши увагу спільноти міста, регіону до певної 

проблеми можна разом знайти вирішення проблеми; 

 - батьки дітей з ООП часто залишаються наодинці із своїми проблемами; 

 - діти, що перебувають на індивідуальному навчанні, не соціалізуються; 

 - дозвілля учнів дуже часто проходить сидячи за монітором компʼютера або 

перед екраном мобільного телефону без спілкування з однолітками. 

 Налагодити роботу студії допоможуть вчителі Чернігівської ЗОШ №27,  

Чернігівський обласний театр ляльок імені О. Довженка та викладачі кафедри 

технологій та дизайну Чернігівського державного технологічного університету. 

Працівники театру допомагатимуть із написанням сценаріїв, постановкою, навчать, як 

правильно озвучити, як зробити цікавих ляльок. Викладачі кафедри технологій та 

дизайну розкажуть і покажуть про тонкощі виготовлення мальованих мультфільмів, 

про побудову кадру, про перспективу, особливості технічного забезпечення. 

 Працювати в студії буде не тільки її керівник, але і запрошені фахівці - 

відеооператори, фотографи, режисери, сценаристи, монтажери, ведучі, вчителі 

української та англійської мов, інформатики, технологій та дизайну, залучатимуться 

батьки та волонтери. 

 

Календар реалізації проекту: 
 
Місяць Заплановані заходи по реалізації проекту 
Травень 

2021 
Закупівля 

необхідного 

обладнання 

     

Червень 

2021 
Закупівля 

необхідного 

обладнання 

     

Липень  

2021 
Закупівля 

необхідного 

обладнання 

Залучення 

викладачів 

кафедри 

технологій та 

дизайну 

Чернігівського 

державного 

технологічного 

Установка, 

підключення, 

обладнання, 

робота по 

організації 

роботи гуртка 

мультиплікації 

   

https://www.youtube.com/channel/UCe6UzOW4U34ei3qaFzBMBng/featured


 

3 

 

3 

університету 

до процесу 

організації 

роботи студії  
Серпень – 

вересень 

2021 

  Початок роботи 

студії; 

залучення 

викладачів 

кафедри 

технологій та 

дизайну 

Чернігівського 

державного 

технологічного 

університету до 

створення  

мультфільмів; 

налагодження 

співпраці з 

освітніми 

установами 

міста; 

виготовлення 

першого 

мультфільму у 

співпраці з 

Чернігівським 

обласним 

театром ляльок, 

спільна робота 

по організації 

міжнародного 

фестивалю. 

   

Вересень 

2021 
   Презентація 

першого 

мультфільму 

про театр 

ляльок, участь 

у 

міжнародному 

фестивалі 

«Лялькові 

мандри». 

  

Жовтень 

2021  
    Налагодження 

співпраці з 

місцевими 

телеканалами,  

виготовлення 

та просування 

мультфільмів 

на каналі 

YouTube та в 

соцмережах, 

робота над 

другим 

мультфільмом 

про правила 

дорожнього 

руху. 

 

З 

листопада 

2021 

     Залучення до 

проекту учнів з 

інших закладів 

загальної 

середньої освіти, 

дітей, що мають 

ООП, активістів, 

волонтерів, 

представників 

органів 
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місцевого 

самоврядування, 

підприємців.  
 

Орієнтовна тематика мультфільмів: 

1. Я до школи йду безпечно (про правила дорожнього руху). 

2. Правила поведінки в школі. 

3. Чернігів очима дітей (мультиплікаційні сюжети про те, де люблять бувати діти, 

які заклади їм подобається відвідувати, що б вони хотіли, щоб було зроблено  в 

місті – це популяризуватиме наше місто та залучатиме туристів). 

4. Цікаві уроки (відео для проведення уроків у початковій школі, цікава 

математика, мистецтво, географія, історія). 

5. Планується розкривати у мультфільмах теми, які турбують молодь: екологія, 

навчання, ЗНО, дозвілля, захоплення, друзі,  і т.д. 

6. Ти такий, як і я (цикл мульфільмів на підтримку дітей, що мають ООП). 

7. Я такий, як мої мама і тато (розкриватиметься тематика відповідального 

батьківства). 

8. За даними міжнародного дослідження якості освіти PISA дівчата відчувають 

значний дискомфорт під час навчання порівняно з хлопцями. Гендерна рівність 

також буде серед тем мультфільмів. 

9. Запобігання та протидія булінгу, формування доброзичливого ставлення до себе 

та оточуючих. 

 

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)  

Студія мультиплікації працюватиме на регулярній основі в приміщенні школи у 

позаурочний час один-два рази на тиждень (більш детальний графік буде розроблено 

після поділу учасників студії за віковими групами). Робота студії не буде перериватися 

на  канікулярний період (виключення – проведення ремонтних робіт), якщо будуть 

бажаючі її відвідувати. Цільова аудиторія – учні шкільного віку, вчителі, батьки. За 

бажанням – учень будь-якого закладу освіти може долучитися до роботи студії. 

Бенефеціарами будуть учасники студії,  вчителі та учні шкіл нашого міста, батьки 

дітей, які займатимуться в тудії, та всі, хто переглядатиме мультиплікаційну продукцію 

студії в мережі Інтернет та використовуватиме її в освітньому процесі і не тільки, в 

першу чергу жителі міста, оскільки буде певна тематика мультфільмів, яка 

стосуватиметься життя саме нашого міста, його історії та розвитку. Мультиплікаційні 

ролики можуть стати частиною бренду міста та допоможуть залучити туристів до 

Чернігова.  

 

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)   
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Проект спрямований на привернення уваги до соціальних проблем на надбань 

міста,  до вирішення та популяризації яких можна залучити молодь (загалом по м. 

Чернігів близько 30 тисяч учнів 1-11 класів),  активістів, спонсорів. Це дасть 

можливість: 

- віри в те, що світ можна змінити власними силами,  

- створити міжшкільне товариство учнівської молоді,  

- залучити молодь до реалізації спільних соціально-важливих проектів 

загальноміського рівня, 

- популяризувати необхідність дотримання правил дорожнього руху, зорового 

способу життя, 

- використовувати продукцію студії в освітньому процесі всіма закладами освіти 

міста, 

- співпрацювати з закладами вищої, середньої тп дошкільної освіти міста, з 

закладами культури, місцевими телеканалами, студіями 

- донести інформацію до місцевих органів влади, 

- допомогти молоді знайти своє місце в житті через профорієнтаційну роботу, 

- виховувати у молодого покоління відчуття соціальної відповідальності,  

- співпраця з місцевими ЗМІ; 

- популяризувати Чернігів та завдяки роботі студії залучати туристів. 

Займатися мультиплікацією зможуть не тільки учні Чернігівської ЗОШ №27, а і 

учні з інших закладів освіти. Одночасно в студії зможуть займатися до 30 осіб, 

відповідно до віку учасників студії будуть сформовані групи, кожна група буде 

займатися за власним графіком. Важливо, що продукція студії буде у вільному доступі 

інтернет, і переглянути її зможе кожен, хто зайде на сторінку студії. Також про роботу 

студії буде розповідатися на сторінці школи у Facebook .  

Одним з основних партнерів проекту є Чернігівський обласний театр ляльок ім. О. 

Довженка, якому у вересні 2021 року буде 45 років. Також у вересні 2021 року буде 100 

років від дня створення першого в Україні професійного театру ляльок, який заснував 

Віктор Швембергер у Чернігові. До 100 річчя першого професійного театру ляльок та 

45 сезону діючого буде організовано міжнародний фестиваль «Лялькові мандри», де і 

буде презентовано перший мультфільм студії мультиплікації серед широкого кола 

чернігівців та гостей міста.  

В подальшому співпраця з театром ляльок продовжиться – створення промо-

мультфільмів про вистави театри з однієї сторони популяризуватимуть репертуар 

театру, а з іншого боку популяризуватимуть роботу студії та її продукцію. Працівники 

театру надаватимуть допомогу у виготовленні мультфільмів, ляльок, реквізиту. 

 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Ноутбук із встановленим ПЗ Windows 10, Microsoft Office 

2019 (2 шт.) 
Процесор: 

 Чотириядерний Intel Core i7-6700HQ (2.6 - 3.5 ГГц) 
Обсяг оперативної пам'яті 

 16 ГБ 
Діагональ екрана 

 15.6" (1920x1080) Full HD 
Короткі характеристики 

49 199 грн. 



 

6 

 

6 

 Екран 15.6" (1920x1080) FullHD LED, матовий/Intel 
Core i7-6700HQ (2.6 - 3.5 ГГц)/RAM 16 ГБ/SSD 256 
ГБ/nVidia Quadro M1000M, 2 ГБ/без ОД/LAN/Wi-
Fi/Bluetooth/веб-камера/DOS/2.59 кг/чорний 

Операційна система 
 DOS 

Частота оновлення екрана 
 60 Гц 

Клавіатура 
 З підсвіткою 

Обсяг накопичувача 
 256 ГБ SSD 

2. Інтерактивний дисплей (панель) Діагональ  65 дюймів 

 Led підсвітка 

 Час відгуку 5 мс 

 Глибина кольору 8 bit 

 Потужність 40 ВТ 

 Співвідношення сторін 16:9  

 Тип сенсора - інфрачервоний 

 Розширення 3840 x 2160 px 

 Контрастність  5000 :1 

 Процесор Intel core I5, 7 покоління 

 Оперативна пам'ять 8 GB 

 Накопичувач 256 SSD 

 Напрацювання на відмову 30000 годин 

 Операційна система: попередньо встановлені 

ліцензійні операційні системи Windows 10 
 Обладнана дотиковою технологією управління контентом за 

допомогою дотиків пальців рук та маркера; 

 тип сенсора: 10 дотиків; 

 захисне антиблікове скло екрану із рівнем твердості 7 по 

шкалі Мооса; 

 час відгуку матриці - 5 мс; 

 гарантований термін роботи матриці – 30 000 годин; 

 кут огляду - 178°; 

 співвідношення сторін: 16:9; 

 WiFi 802,11 ас (2,4 GHz / 5GHz) та Bluetooth 4,2; 

 попередньо встановлена ОС Windows 10 Pro, OS Android 

5.1.1 (з простим перемиканням). 

  

79 800 грн. 

3. Мобільна стійка для інтерактивного дисплея (панелі)  
 Тип: напольна 

 Максимальна діагональ: 80 

 Габарити: 650 x 1610 x 1300 мм 

 Вага: 50 кг 

8 586 грн. 

4. Фотоапарат 
 Матриця 17.3 x 13 мм, 16.84 Мп  

 об'єктив Lumix G Vario 12-60 mm  

 Зум 5х (оптичний)  

 підтримка карток пам'яті SD/SDHC/SDXC  

 сенсорний LCD-дисплей 3"  

 4K-відео  

 підтримка RAW  

 Wi-Fi  

22 999 грн. 
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 живлення від літій-іонного акумулятора  

 

5. Карти памʼяті 32 Гб  - 2 шт. 2 000 грн. 

6. Штатив комплект: 

Тип  
 Підлогові штативи 

Додаткові характеристики 
 Трипод 

Комплектація 
 штатив, сумка-рюкзак 

Гарантія 
 24 місяці 

6 127 грн. 

7. Документ-камера  
Сумісні ОС 

 ОС: Windows XP, Windows 2003, Vista, Windows 7, Windows 

8, Windows 10 

Колір 

 Сірий 

Додаткові характеристики 

 Розмір, який сканується: A4 

Формати: 

Документи: PDF/WORD/TXT 

Фото: JPG/TIF/PDF/BMP/TGA/PCX/PNG/RAS 

Відео: AVI/WMV 

 

7 358 грн. 

8. Світло   
 Потужність: 80W (до лампи розжарювання еквівалент 

потужності дорівнює 400Вт); 

 Температура світла: 5500K; 

 Вид лампочки: флуорісцентная лампочка з цоколем E27; 

 Регулювання світла: так 

3 850 грн. 

9. Мікрофон-петличка  

Технічні характеристики: 

Тип мікрофона: Петличний, направлений 

Діапазон частот: 2,4 ГГц (2405-2478 МГц) 

Частотний відклик: 35 Гц-14 кГц +/- 3 дБ 

Сигнал / шум: 76 дБ або більше 

Значення: 0,1% або менше (32 Ом, вихід 1 кГц) 

Вихідне сопротивлення: -85 дБ +/- 3 дБ / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц 

Сумісність: Смартфони: IOS, Android; 

Камери: Sony Alpha, Panasonic, Canon, Fujifilm, Nikon; 

Тип елементів живлення: AA / LR06 / MN1500 

Час роботи: 3ч. 

Чутливість: -87 Дб 

Підключення: 3,5мм. jack famale 

Розмір: 48х75х25мм. 

Вес: 50г 

 

Комплектація: 

Передавач: 1шт; 

Приймач: 1шт; 

Петличний мікрофон: 1шт; 

2 850 грн. 
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3,5мм кабель TRS аудіовихід: 1шт; 

3,5мм кабель TRRS аудіовихід: 1шт; 

Кріплення: 1шт; 

Прочний футляр: 1шт; 

Інструкція українською мовою. 

10. Колонка акумуляторна портативна акустична система з 

підсилювачем 2 радіомікрофонами  

Характеристика акустичної системи 

Вбудований підсилювач звуку 180 Вт 

Потужність RSM: 120-150 Вт 

Частотний діапазон від 65 Гц до 45 кГц 

Номінальний опір: 8 Ом 

Динаміки 2 "Ріг ВЧ; 15" (дюймів) НЧ + динамік 3 "дюйма. 

Максимальне звукове давлення 72 дБ 

Формат акустики - 1.0 
Інтерфейси – Bluetooth, USB 
Живлення - від Акумулятора, від мережі 
Тип - Смарт-колонки 
Особливості - Мікрофон з гучномовцем, зі вбудованим FM-
приймачем 
Матеріал корпусу - Пластик 
Вихідна потужність - 180 Вт 
Кількість одночасних Bluetooth-з'єднань - Одне під'єднання 
Додатково - 2 микрофона 
 

9 690 грн. 

11. USB студійний мікрофон (має чотири перемикання 

спрямованості (коло, вісімка, кардіоїда та стерео) 

Призначення 

 Вокальні 

 Для комп'ютерів 

Спрямованість 

 Односпрямовані 

Кабель у комплекті 

 є 

Тип 

 Мікрофони 

Вага 

 550 

Діапазон частот 

 20-20000 

Довжина шнура 

 1 

Живлення 

 USB 

6 399 грн. 

12. Програмне забезпечення Sony Vegas Pro 16 або аналог 8 555 грн. 

13. Програмне забезпечення Adobe After Effects або аналог 10 378 грн. 

14. Канцтовари, пластилін, кольоровий папір, фарби та інші 

витратні матеріали 
8 928 грн. 

15. Кольоровий папір – 20 п 400 грн. 

16. Кольоровий картон – 10 п. 200 грн. 

17. Кольорові олівці – 3 п. 150 грн. 
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18. Фломастери – 3 п. 200 грн 

19. Прості олівці – 10 шт. 70 грн. 

20. Ножиці – 5 шт. 250 грн. 

21. Пластилін – 20 шт. 948 грн. 

22. Акварель – 10 шт. 500 грн. 

23. Гуаш – 10 шт. 600 грн. 

24. Гофрований папір – 50 шт. 900 грн. 

25. Скотч – 5 шт. 50 грн 

26. Скріпки – 3 уп. 30 грн 

27. Офісний папір кольоровий – 3 п. 300 грн 

28. Кнопки – 3 п. 30 грн 

29. Кольоровий фетр – 8 наборів 2400 грн. 

30. Зубочистки – 5 п. 60 грн 

31. Клей ПВА – 5 шт. 150 грн. 

32. Клей-олівець – 10 шт. 200 грн 

33. Гумки – 5 шт. 40 грн. 

34. Набір голок – 2 шт. 50 грн 

35. Набір ниток – 3 шт. 200 грн 

36. Ватман А3 – 1 уп. 300 грн 

37. Кольоровий ватман (папір для дизайну) – 30 шт 900 грн 

38. Програмне забезпечення Adobe Photoshop CC Multiple 

Platforms Multi European Languages License New 1 лицензия 

1 ПК на 1 год (65297615BA01A12) або аналог 

10 378 грн. 

РАЗОМ: 233 247 грн.  

 

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  

oksansana@gmail.com  для зазначених вище цілей  
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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?   


