
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 ) 
32 

 

Примітка: пункти, зазначені «*» є обов’язковими для заповнення 

 

1.*Назва проекту (не більше 15 слів) 

 

АРТтериторія  

 

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак «х», який вказує тип 

проекту): 

проект:    малий                Х великий 

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону): 

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

М. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 23, КП "Міський Палац культури".  

4.* Короткий опис проекту: 

Міський палац є драйвером культурного розвитку та активності у м. Чернігові, 

зокрема, найбільше серед молодшого та літнього покоління. Але ми хочемо залучати до 

цього виду діяльності й інші вікові категорії - підлітків, молодих батьків, зрілих людей. 

Ідея проекту - створити унікальну територію, яка є універсальною для творчого 

самовираження різних вікових груп населення міста. Такий собі креативний простір. На 

заході подібні об'єкти звуться environmental architecture, тобто, архітектура, яка пов'язує 

у єдине ціле людину, її середовище, її відчуття та побут. Це відносно новий напрямок, 

який не потребує великих затрат та розмірів. Інколи сама ідея створення креативного 

простору полягає у певному кольорі чи матеріалі, який превалює у об'єкті. Це може 



бути і маленька споруда, місце, в якому зручно ділитися своїми творчими ідеями, 

доробками. Вільний простір для митців.  

5. Опис проекту: Внутрішнє подвір'я  Міського палацу культури можливо 

облаштувати як комфортний та сучасний простір під відкритим небом, де 

відбуватимуться майстер-класи, презентації, виставки, обмін досвідом, лекції, 

спортивні змагання (шахи, шашки тощо). Функціонуватиме територія у теплу пору 

року з середини квітня і до середини вересня. Мова йде про невелику сцену, відповідне 

освітлення, звук, зручні місця для сидіння.  

6.*Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 

Чернігова у разі його реалізації: 

Вхід для всіх бажаючих - безкоштовний. Користуватися результатами проекту зможуть 

представники усіх вікових груп та верств населення. Жителі та гості міста зможуть 

змістовно відпочивати та насолоджуватися мистецтвом у різних його проявах та 

формах.  

 

(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) 

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) 

Чернігів - місто з давньою історією та особливою атмосферою, місто, яке люблять і 

шанують гості та відвідувачі за його неймовірний затишок та домашність. Але, на жаль, 

попри це, досі відчутно бракує культурних просторів, буквально оупен-ейр осередків, 

де без великих затрат можна облаштувати арт-перформанс чи подивитися кіно просто 

посеред неба (остання ідея нині дуже популярна у Львові). Яскравий взірець - "Літні 

музичні вечори", які вже кілька десятиліть шалено популярні та водночас, фактично, не 

мають певної територіальної "прописки", їхні шанувальники змушені тулитися на 

кількох клаптиках газонів на Алеї Героїв або у парку Богдана Хмельницького, які і так 

перевантажені подієво та людським трафіком, вже не кажучи про артистів, яким 

потрібен мінімальний комфорт (привести себе у порядок, налаштувати інструменти, 

туалет, врешті-решт) перед виходом до публіки.  

Тож, творча впорядкована територія-майданчик потрібні місту, яке хоче 

розвивати свою культурологічну, туристичну та фестивальну складову. А де це 

краще можна зробити, аніж поряд із Міським палацом культури? Найбільші активності 

у цьому креативному подвір'ї відбуватимуться у вихідні дні з травня по вересень, 

можливі тематичні святкування у рамках Дня міста. Територія функціонуватиме у 

декількох напрямках:  

оупен-ейр кіноклуб – перегляд кінокартин, мультфільмів. Це будуть різнопланові 

картини, прем’єри, ретро-покази; 

вуличний університет – унікальний формат публічних інтерактивних лекцій на теми 

культури, історії, психології, мовознавства тощо; 

мистецька галерея – виставки та презентація авторами своїх художніх/фото робіт для 

митців-початківців, відкриватимемо свої нові творчі імена; 



дитячий клуб – анімація, розвиваючі ігри, виступи маленьких талантів. 

Тобто, це створення простору де приємно проводити час, де призначають зустрічі, куди 

приводять гостей міста, задля того, щоб відчути його атмосферу.  

Ми запрошуємо молодь, активних людей до відкритих зустрічей з відомими постатями 

та успішними діячами культури, бізнесу, мистецтва та науки. Тут відвідувачі 

отримають можливість знайти нові ідеї, обмінятись досвідом, здобути нові знання, 

розширити кордони світосприйняття. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

Сценічна конструкція розбірна крита  250 000 

Безкаркасні пуфи – 10 шт х 1220 грн 12 200 

Дерев’яні лави – 10 шт.х7 тис. грн. 70 000 

Канцелярське приладдя (маркери, дитячі розмальовки, 

папір, ножиці тощо) 
9500 

Друкарські послуги (фото, афіші, буклети) 15000 

Витрати на розміщення, переїзд лекторів 18 000 

Столи (10 шт.), стільці (40 шт.)  35 000 

Стенд мобільний (1 шт), стенди 120 х 200 см (2 шт)  16100 

Трибуна для виступів (1 шт) 15000 

Фоторамки А3 – 430х20 8600 

Ретро лампи для освітлення території та декору – 100 м. 17000 

Ноутбук 
24 000 

 

Комплект звука 370 436 

Комплект світла 189 366 

РАЗОМ: 1050202 

 

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  

alena.ivanenko.mpk@gmail.com …    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?  

…………………………………………………………………………………….………… 


