
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 ) 
40 

 

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

 

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

 «School_of_rock» 

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує тип 

проекту): 

проект:   V малий         великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

 

Житловий масив «Рокосовського» , та прилеглі території, а також 

діти що мешкають в інших районах міста Чернігова 

 

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

Орендоване приміщення або можлива співпраця з молодіжним 

центром в Чернігівській області. 

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

Створення даного об’єднання сприятиме популяризації української 

музики та вихід нових талантів на зірковий олімп. Діагностуючи 

сьогоденну ситуацію, то в Чернігові відсутня музика як культура, і це – 

велика проблема. Діти не здатні ще сортувати інформацію, а дане 

об’єднання дасть змогу стати учасником який зможе доторкнутись до 

музики і власне створити її.  І тоді: «Все можна пережити, якщо підібрати 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Двічі на тиждень в періоди з вересня по липень запланований цикл  

заходів присвячений музичній культурі світу, та місцю України в цій 

системі взаємозв’язків. 

Заняття будуть ділитися на 2 типи – це практичні, де молодь буде 

оволодівати прийомами гри на гітарі, бас-гітарі, синтезаторі, барабанній 

установці, роботою на сцені та з мікрофоном, та теоретичні – де діти 

будуть слухати, або самі проводити лекції про музику, про історію певної 

групи, ділитися власним досвідом, обговорювати теоретичний аспект 

музичної культури та зростати як музикант. Хочу зазначити, що цей курс 

діаметральна протилежність до шкільної програми, вона здатна дуже 

актуально доповнити її сучасністю, та створити сприятливі умови, які 

спрямовані не на середнього учня, а на індивідуальні якості та особливості 

кожної дитини. 

Окрім досягнення основної мети проекту, в ході його реалізації 

молодь отримає можливість змістовно і цікаво провести свій вільний час.  

Важливість цього проекту полягає у тому, що доступність таких 

об’єднання для справді талановитих дітей, як правило є фінансово 

неможливою, а ми хочемо покращити це неправильне становище речей, і 

підняти культурний рівень Чернігова на вищий щабель! 

 

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)  

 

У ході реалізації проекту всі бажаючи молоді люди, жителі 

Чернігова,  отримають можливість двічі на тиждень в період з вересня по 

липень брати участь в усіх процесах взаємодії в об’єднанні. Графік роботи 
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буде анонсований в соцмережах, та поширений серед мешканців міста 

Чернігова, та талановитої молоді. 

 

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)   

 

Мета проекту є розвиток музичних здібностей дітей різного віку, 

популяризація та створення пісень, створення творчого простору де діти 

будуть об’єднані спільним інтересом і залучати до лав нових й нових 

учасників. Даний проект вирішує низку проблем: 

1. Ми маємо групу людей які спілкуються між собою, обмінюються 

досвідом та заповнюють свій вільний час правильно, а не в під’їздах з 

цигарками, а з однодумцями даної сфери, бо щоб купити собі гітару і 

самовиражатись треба собі в цьому відмовити.  

2.  Час проведений за комп’ютером різко скоротиться, бо щоб дати 

результат потрібно працювати над собою а не фільтрувати інтернет 

непотріб.  

3. Чернігів ставить перед собою туристичний вектор, а музика є 

невід’ємною складовою культури будь якого міста, і погодьтесь, що 

зіграний бенд з ударними , вокалом, та іншими інструментами в 

живописних парках неабияк прикрасить наше місто, це вже не гра в 

підземці куди ти йдеш після того як вивчив. 3 акорди і здається що ти 

зірка, а на справді… Ми створимо колектив, де я повторюю всі будуть 

обмінюватись досвідом і розуміти свій рівень відносно інших це - дасть 

змогу рости як маленький, втім професіонал.  

Об’єднання планується в районі Рокосовького, що дає можливість 

жителям будь якого району міста з легкістю відвідувати даний простір, 

оскільки гарно налагоджене транспортне сполучення. Робота такого 

об’єднання має покращити рівень комунікації серед молоді та створити в 
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Чернігові сприятливі умови для всіх талановитих дітей, тих хто не встиг 

потрапити у музичну школу, хто проґавив час, але отримає змогу його 

надолужити, і в творчому колективі творити своє. 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Park Audio CLASSIC SET 2100.01 

https://soundmaster.ua/park-audio-classic-set-2100-

01  

  

63493 

2. Пассивный микшерный пульт Behringer 

SX2442FX https://soundmaster.ua/behringer-

sx2442fx 

 

17591 

3. Микрофонная стойка ROCKSTAND RS20710 

https://soundmaster.ua/rockstand-rs20710 
712 х 4=2848 

https://soundmaster.ua/park-audio-classic-set-2100-01
https://soundmaster.ua/park-audio-classic-set-2100-01
https://soundmaster.ua/behringer-sx2442fx
https://soundmaster.ua/behringer-sx2442fx
https://soundmaster.ua/rockstand-rs20710
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4. Микрофонный держатель Superlux HM9 

https://soundmaster.ua/superlux-hm9 

 

88х4=352 

5. Готовый кабель ROCKCABLE RCL30355D6 

https://soundmaster.ua/rockcable-rcl30355d6 

 

171х6=1026 

https://soundmaster.ua/superlux-hm9
https://soundmaster.ua/rockcable-rcl30355d6
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6. Вокальный микрофон Shure SV100 

 

https://soundmaster.ua/rockcable-rcl30355d6 

1035х 3=3105 

7. Вокальный микрофон Shure SM48SLC 

https://soundmaster.ua/shure-sm48slc 

 
 

2853х2=5706 

8. Звуковая карта Focusrite SCARLETT 2I4 NEW 

https://soundmaster.ua/focusrite-scarlett-2i4-new 

(пристрій для звукозапису) 

 

6030 

9 Beyerdynamic DT 770 PRO/250 Om 

https://soundmaster.ua/beyerdynamic-dt-770-

pro-250-om 

5274 

https://soundmaster.ua/rockcable-rcl30355d6
https://soundmaster.ua/shure-sm48slc
https://soundmaster.ua/focusrite-scarlett-2i4-new
https://soundmaster.ua/beyerdynamic-dt-770-pro-250-om
https://soundmaster.ua/beyerdynamic-dt-770-pro-250-om
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10. Комбоусилители для электрогитар Marshall 

MG101CFX  

https://soundmaster.ua/marshall-mg101cfx 

 

8254 

11.Комбоусилители для электрогитар Laney 

LX120RTwin 

https://soundmaster.ua/laney-lx120rtwin 

 

9019 

12.Комбоусилитель для бас-гитары Warwick 

BC80 230V 

https://soundmaster.ua/warwick-bc80-230v 

7964 

https://soundmaster.ua/marshall-mg101cfx
https://soundmaster.ua/laney-lx120rtwin
https://soundmaster.ua/warwick-bc80-230v


 

8 

 

8 

 

13.Стойка для комбика SoundKing SKDG020 

https://soundmaster.ua/soundking-skdg020 

 
 

997х3=2991 

14.Гитарная стойка ROCKSTAND RS20900 

https://soundmaster.ua/rockstand-rs20900 

 

168х4=672 

https://soundmaster.ua/soundking-skdg020
https://soundmaster.ua/rockstand-rs20900
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15.Клавишная стойка SoundKing SKDF041 

https://soundmaster.ua/soundking-skdf041 

 

569 

16.Электрогитара Squier STANDART 

TELECASTER RW BKM 

https://soundmaster.ua/squier-standart-telecaster-rw-

bkm 

 

9875 

17.Электрогитара Yamaha Pacifica112J YNS 

https://soundmaster.ua/yamaha-pacifica112j-yns 
8349 

https://soundmaster.ua/soundking-skdf041
https://soundmaster.ua/squier-standart-telecaster-rw-bkm
https://soundmaster.ua/squier-standart-telecaster-rw-bkm
https://soundmaster.ua/yamaha-pacifica112j-yns
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18.Бас-гитара Cort ACTION PJ (OPW) 

https://soundmaster.ua/cort-action-pj-opw 

 

4732 

19.Синтезатор Yamaha YPT360 

https://soundmaster.ua/yamaha-ypt360 

 

7260 

20.Ударная установка Tama RM52KH6C-BK 18750 

https://soundmaster.ua/cort-action-pj-opw
https://soundmaster.ua/yamaha-ypt360
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https://soundmaster.ua/tama-rm52kh6c-bk 

 

21.Акустическая гитара TAKAMINE EG340SC-

NS DRD NS TP4T 

https://soundmaster.ua/takamine-eg340sc-ns-drd-ns-

tp4t  

 

7049 

22. Готовый кабель ROCKCABLE RCL30253D6 

https://soundmaster.ua/rockcable-rcl30253d6 

 

3х180=540 

23.Готовый кабель ROCKCABLE RCL30203D7 121х4=484 

https://soundmaster.ua/tama-rm52kh6c-bk
https://soundmaster.ua/takamine-eg340sc-ns-drd-ns-tp4t
https://soundmaster.ua/takamine-eg340sc-ns-drd-ns-tp4t
https://soundmaster.ua/rockcable-rcl30253d6
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https://soundmaster.ua/rockcable-rcl30203d7 

 

24.Процессор эффектов Line6 M5 

https://soundmaster.ua/m5-line6 

ефекти для електро гітари 

 

5083х2=10166 

25.Процессор эффектов Zoom B1 

https://soundmaster.ua/zoom-b1 

 

1325 

https://soundmaster.ua/rockcable-rcl30203d7
https://soundmaster.ua/m5-line6
https://soundmaster.ua/zoom-b1
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26.Мультикор и стейджбокс Bespeco XTRA-

800L10 

https://soundmaster.ua/bespeco-xtra-800l10 

подовжувач для пульта 

 

4284 

27.Письменный стол Loft design L-3p Венге 

Корсика 

https://rozetka.com.ua/20859049/p20859049/ 
 

 

1860 

28.Полка PL-1-18 Loft Design Дуб Борас 92 см 

https://rozetka.com.ua/65664277/p65664277/ 
680 

https://soundmaster.ua/bespeco-xtra-800l10
https://rozetka.com.ua/20859049/p20859049/
https://rozetka.com.ua/65664277/p65664277/
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29.Удлинитель на катушке Logan SFG-EXT04-

25M 25 м 4 розетки Black 

https://rozetka.com.ua/logan_sfg_ext04_25m/p1101

2859/ 

 

715 

30.Сетевой фильтр EnerGenie SPG5-C-10 3 м 5 

розеток Black 

https://rozetka.com.ua/energenie_spg5_c_10/p26396

02/ 

 

276х3=2028 

https://rozetka.com.ua/logan_sfg_ext04_25m/p11012859/
https://rozetka.com.ua/logan_sfg_ext04_25m/p11012859/
https://rozetka.com.ua/energenie_spg5_c_10/p2639602/
https://rozetka.com.ua/energenie_spg5_c_10/p2639602/


 

15 

 

15 

31.Стул Новый Стиль ISO С-11 

https://rozetka.com.ua/iso_c_11/p154183/ 

 

464х6=2784 

32.Ремень Planet Waves PWS105 

https://soundmaster.ua/planet-waves-pws105 

 

169х4=676 

33.Сустейн педаль Korg PS-3 

https://soundmaster.ua/korg-ps-3 

 

для синтезатора 

 

482х2=964 

https://rozetka.com.ua/iso_c_11/p154183/
https://soundmaster.ua/planet-waves-pws105
https://soundmaster.ua/korg-ps-3
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34.MIDI клавиатура Alesis Q49 

https://soundmaster.ua/alesis-q49 

 

2817 

35.Струны Dunlop DAP1048 

https://soundmaster.ua/dunlop-dap1048 
268х3=804 

36.Струны Dunlop DEN1046 

https://soundmaster.ua/dunlop-den1046 
193х3=579 

37.Струны Dean Markley 2604A 

https://soundmaster.ua/dean-markley-2604a 
569 

38.Каподастр FZONE FC-81 (Silver) 

 
240 

39.Тюнер/метроном Planet Waves PWCT12 

https://soundmaster.ua/planet-waves-pwct12 

для налаштування гітари 

 

547х4=2188 

40.Пюпитр ROCKSTAND RS10100B 

https://soundmaster.ua/rockstand-rs10100b 
643__ 

https://soundmaster.ua/alesis-q49
https://soundmaster.ua/dunlop-dap1048
https://soundmaster.ua/dunlop-den1046
https://soundmaster.ua/dean-markley-2604a
https://soundmaster.ua/planet-waves-pwct12
https://soundmaster.ua/rockstand-rs10100b
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Комплект видеонаблюдения NVR (HDD 1Tb )+ 

4х2MP ONVIF WIFI3604DE4SF200 

https://www.citrus.ua/videonablyudenie/kompl-

nablyudeniya-wifi3604de4sf200-nvr-hdd-1tb-

4kh2mp-onvif-633772.html 

 

 

8499 

Тамбурин Meinl TMT1BK 

https://soundmaster.ua/meinl-tmt1bk 

 

1349 

https://www.citrus.ua/videonablyudenie/kompl-nablyudeniya-wifi3604de4sf200-nvr-hdd-1tb-4kh2mp-onvif-633772.html
https://www.citrus.ua/videonablyudenie/kompl-nablyudeniya-wifi3604de4sf200-nvr-hdd-1tb-4kh2mp-onvif-633772.html
https://www.citrus.ua/videonablyudenie/kompl-nablyudeniya-wifi3604de4sf200-nvr-hdd-1tb-4kh2mp-onvif-633772.html
https://soundmaster.ua/meinl-tmt1bk
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Шейкер Meinl SH4BK 

https://soundmaster.ua/meinl-sh4bk 

 

455 

Оренда приміщення на 12 місяців 50000 

РАЗОМ: 283 558 

 

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 

nadrivnemmorya@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?   

https://soundmaster.ua/meinl-sh4bk
mailto:nadrivnemmorya@gmail.com

