
  

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 ) 
37 

 

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

 

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

Культурно-мистецький проєкт «Театр без меж». 

 

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):  

Деснянський та Новозаводський райони м. Чернігова 

 

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

ГО «Молодіжний інтеграційний студійний театр «МІСТ»», м. Чернігів, вул. Любецька, 

57/2 

 

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

Маючи досвід аматорської театральної роботи, реалізуючи проект «Театр без меж», ми 

сприяємо підвищенню рівня культурного світогляду шляхом створення умов співпраці 

інтеграційного культурно-мистецького руху та активне залучення до нього громади 

міста Чернігова. 

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Театр приваблює своїми специфічними особливостями втілення матеріалу, які роблять 

його твори унікальними і не мають аналогів в інших видах мистецтва. А інтеграційний 

театр – це неймовірний процес моделювання, імпровізації, містерії. Тому кожну нашу 

репетицію можна розглядати як самостійний продукт.  

В рамках проєкту заплановано  

 систематичне проведення репетицій (2 рази на тиждень),  
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 показ вже існуючих («Вертеп. Різдвяне дійство» за записом з маєтку Галаганів ХVIII 

сторіччя та «Синій птах» за Морісом Метерлінком) та прем’єрних вистав, що 

готуються. Орієнтовна періодичність – раз на місяць, 

 участь у культурних заходах міста Чернігова. 

Також плануються воркшопи, вистави-перформанси, творчі зустрічі з акторами, 

тренінги, майстер-класи, інші інтерактивні заходи.  

 

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)  

«Театр без меж» має на меті знищення існуючих бар’єрів між представниками 

найрізноманітніших соціальних, культурних, етнічних, релігійних, гендерних, вікових і 

будь-яких інших груп, збереження культурного розмаїття та залучення до 

соціокультурного життя всіх, незалежно від їхніх особливостей та розбіжностей. 

Всі заходи є безкоштовними для всіх учасників та глядачів та проводитимуться в 

місцях, що доступні в тому числі для маломобільних груп населення (сцена театру 

«МІСТ», бібліотеки, навчальні заклади, відкриті сцени міста). Дата і час проведення 

узгоджується з адміністрацією закладів. 

 

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)   

На жаль в наш час практицизм, індивідуалізм, погоня за матеріальними благами багато 

в чому руйнують ідеали людської поведінки, людських взаємовідношень. Відбувається 

заміна високого мистецтва примітивними розвагами, а глибоких відчуттів — 

швидкоминучими емоціями. Для масової культури характерним є загальнодоступність, 

легкість сприйняття, спрощеність, розважальність. Вона не вимагає від людини ні 

знань, ні роздумів — навпаки, під її впливом людина деградує, бо її знання спираються 

на безпосередні емоційні реакції.  

Наше завдання – за допомогою кращих зразків українського та світового театру 

повернути глядачів до вічних цінностей, спонукати до роздумів, до щирих та глибоких 

почуттів. Показати, що справжня культура – це не нудно, що вона може викликати не 

тільки сум, а і сміх та захоплення. Чим більше глядачів побачать наші вистави, тим 

ефективнішою буде наша робота. 

Проєкт «Театр без меж» спрямований на збагачення та розвиток культурного 

середовища Чернігова, підняття стандартів сучасної культури та підвищення її 

загального рівня.  

 

Більше 1 мільярда з нас є люди з інвалідністю. Інвалідність в сучасному світі — це 

справжній виклик для людини. Бар’єри, стереотипи, упереджене ставлення — ось що 
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чекає на людину з інвалідністю. І дуже часто причина цього криється не в самій 

людині, а в суспільстві, яке її оточує.  

Інвалідність живе у суспільстві, а не в особі 

Часто людей з інвалідністю називають «людьми з обмеженими можливостями» або 

«особливими». Так, наші актори насправді особливі. Але особливі вони своїми 

талантами, які дійсно не мають меж. Через мистецтво наші актори стають творцями 

життя. Те, що вони показують зі сцени, – священнодійство, яке нікого не лишить 

байдужим.  

Формування в суспільній свідомості позитивного, зацікавленого і толерантного 

сприйняття людей з інвалідністю – ще одна мета нашого проєкту.  

Ми хочемо бути корисними нашому місту, нашій країні і нашому світу. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.  Оплата праці:  

 художній керівник проєкту 12 міс по 7000 грн – 

84000 грн 

 адміністратор театру 12 міс по 7000 грн – 84000 

грн 

 психолог 12 міс по 4500 грн – 54000 грн 

 

222000 грн 

2. Матеріально-технічне забезпечення 

 технічні засоби: 

ноутбук  

Lenovo IdeaPad S145-15API (81UT00HLRA) 

Platinum Grey – 13000 грн 
світлове обладнання:  

Світлодіодний прожектор BIG SLIM PAR 

54*3W 60 degree– 2 шт по 1300 – 2600 грн 

DMX пульт BIG 192CH controller– 1200 грн 

Передатчик сигналу BIG RADIO DMX – 3 шт по 

1000 грн – 3000 грн 

звукове обладнання:  

Активна акустична система NGS HYQ-8AMWB 

8"+1", 80-100Вт – 3000 грн 

флешпам'ять  

Transcend JetFlash 790 64 GB -500 грн 

картка пам'яти  

Kingston microSDHC 32GB Canvas Select Plus 

Class 10 UHS-I U1 V10 A1 + SD-адаптер – 180 грн 

мережевий фільтр-подовжувач  

Real-El RS-Protect 10 м – 300 грн 

степлер будівельний  

Intertool - 11,3 х 0,7 х 6-14 мм, 3-в-1(RT-0104) – 

320 грн 

пресвол 1,5 х 2 м – 2 шт по 750 – 1500 грн  

36230 грн 
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намет для переодягання - 1шт.- 2500 грн 

Стол круглый пластиковый Алеана 90 см – 

730 грн 

 костюми: 

свитка чоловіча – 2600 грн 

вишиванки жіночі 4 шт по 600 грн – 2400 грн 

вишиванки чоловічі 4 шт по 600 грн – 2400 

грн 

3. Витратні матеріали 

 витратний матеріал 
Поролон EL3542. Розмір 100х1200х2000 мм – 1700 

грн 

Стержні для клеевого пистолету 7мм, 0.5кг – 3 шт 

по 190 – 540 грн 

Тканина біла для декорацій ш.150 см, 10 м по 140 

грн/м – 1400 грн 

Стрічка атласна   по 5 грн/м 

Червона 10м – 50 грн 

Блакитна 10 м – 50 грн 

Жовта 10 м – 50 грн 

Зелена 10 м – 50 грн 

Рожева 10 м – 50 грн 

Тасьма з українським візерунком  

ш. 2 см – 10 м по 6 грн/м – 60 грн 

ш. 4 см – 10 м по 15 грн/м – 150 грн 

ш. 5 см – 10 м по 20 грн/м – 200 грн 

Тканина двунитка ш.150 см, 15 м по 120 грн/м – 

1800 грн 

 реквізит та бутафорія 
Грим для обличчя – 10 кольорів – 3 шт по 150 грн.-

450 грн.  

Фарба для гриму біла 1 шт – 150 грн. 

Квіти штучні 5 букетів по 200грн - 1000грн. 

 канцелярське приладдя 

Фарба акрилова -75мл.- 10 шт по 45грн. - 450 

грн.  

Папір офісний А4 – 5шт  по 90 грн.  - 450грн. 

Папір кольоровий двосторонний А4 – 1 пачка – 

50 грн. 2 пачки 100 грн.  

Маркери по текстилю – набір 10 шт. 150 

грн…2набора- 300грн.  

Клій ПВА – 1 літр – 70 грн 

Набір клейкої стрічки Buromax 48 мм х 66 м х 

45 мкм Прозора 6 шт. – 160 грн 

9230 грн 

4. Транспортні послуги перевезення осіб з інвалідністю 

до місць репетицій та виступів та в зворотному 

напрямку  

15 000 грн 
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5. Інформаційна кампанія: 

 створення брендбуку – 15000 грн 

 друк: 

буклети зі смисловим навантаженням 

(формат А5,200 шт) -550 грн 

банер з логотипом проекту та інформацією 

про джерело фінансування – 700 грн 

афіши (формат А3, 100 шт) – 550 грн 

програмки з описом вистави та акторського 

складу, проекту та джерела фінансування 

(формат А5, 300 шт) – 600 грн 

17400 

РАЗОМ: 299860 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  

……………………………………………...…    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?   


