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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 2022 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
39 

 

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

 

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

«Відкритий лекторій «ДіяСлова»  

 

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

проекту): 

проект:   + малий       
  

  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Для  усієї  громади міста 

 

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

Вул.. Кирпоноса, 22 (бібліотека ім. М. Коцюбинського)  

 

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

Відкритий лекторій «ДіяСлова» це публічні загальнодоступні лекції  з культури, 

мистецтва, літератури,  творчі зустрічі з письменниками, журналістами,  громадськими 

діячами, відкриті дискусії, «Клуб інтелектуального кіно» (перегляд фільмів із 

подальшим обговоренням). Проєкт відповідає запитам громади на відкриту 

комунікацію, задоволення потреб інтелектуального, культурного розвитку. Проєкт 

сприятиме формуванню національної самосвідомості населення прикордонного 

регіону, насамперед, молоді, а також створенню змістовного культурного дозвілля.  

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Проект є безкоштовним відкритим інтегрованим культурно-освітнім курсом для 

чернігівців різних вікових та соціальних груп. Він має на меті популяризувати 

українську класичну та сучасну літературу, поглиблювати інтерес до української 

культури загалом та до історії й культури рідного краю. Проект надасть можливість 

людям не тільки отримати нові знання, а й поспілкуватися  із відомими 
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письменниками, журналістами, митцями. У рамках проекту передбачене проведення 

виїзних лекцій-екскурсій., які дозволять учасникам ознайомитися з визначними 

історичними місцями Чернігівщини та України.  

 

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

Чернігова у разі його реалізації: 

 

Цей освітній проект буде цілком доступний для усіх охочих. Розклад лекцій та 

презентацій розроблятиметься з урахуванням побажань слухачів. Можливі варіанти 

функціонування як у вечірній час, так і у вихідні дні. Місце розташування  зручне – 

центр міста (приміщення бібліотеки ім. М. Коцюбинського). 

 

 

 

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)   

Відкритий лекторій «ДіяСлова» ставить на меті: 

- популяризувати класичну та сучасну українську літературу і 

культуру читання загалом; 

- поглибити інтерес до історії та культурно-мистецьких надбань 

Чернігівщини; 

- інтегрувати місто в загальноукраїнський культурний простір. 

- сприяти наповненню чернігівських засобів мас-медіа якісним 

культурологічним продуктом.  

Усе вищезазначене сприятиме піднесенню патріотизму та поліпшенню 

мовного і культурного середовища міста. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1 Гонорари для запрошених письменників, журналістів, 

лекторів, артистів, модерування заходів та 

адміністрування. 

 

             100 000 

2. Транспортні послуги, проживання, харчування, 

організація виїзних лекцій. 
60 000 

3. Поточні витрати:  поліграфічна брендована продукція, 40 000 
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сувеніри, канцелярське приладдя, квіти 

4. Інформаційна підтримка (відеосупровід) 30 000 

5. Розкладні стільці (20 шт) 24 000 

6.Радіомікрофон  1 500 

7. Набір блогера для онлайнт трансляції подій 1 500 

РАЗОМ: 257 000 

 

 

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?   

 


