
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 ) 
57 

 

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

 

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

Інтерактивна вистава « Дорожні пригоди друзів у місті ЧЕ…!»  

 

 

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, Новозаводський райони 

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

територія  парку «Березовий Гай» район Пухова 

територія Скверу Богдана Хмельницького  

вул. Дмитра Самоквасова,8 територія біля  комунального клубного закладу « Палац 

культури художньої творчості дітей , юнацтва та молоді» ЧМР район Шерстянка 

територія «Центральний міський парк культури та відпочинку» ЧМР 

територія біля скейт- парку на Центральній алеї міста по пр-ту Миру 

прибудинкова територія житлового комплексу Масани по вул. Незалежності  

територія Чернігівського міського пляжу «Золотий Берег» 

прибудинкова територія біля ігрового майданчику район Шерстянка 

територія Центральної алеї міста « Зелена сцена» по пр-ту Миру 

дитячий ігровий майданчик на території  ринку « Шанхай» на Ремзаводі. 

 

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

Створення і показ  ігрової інтерактивної вистави для дітей молодшого і середнього 

шкільного віку про дотримання правил дорожнього руху. Виховання у дітей свідомості 

безпечної поведінки на вулиці і на дорозі, пересування  громадським транспортом або 

на велосипеді. Розвивати знання з правил дорожнього руху в сучасному місті , і 

користуватися ними самостійно  у повсякденному житті. 



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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Чернігів прекрасне місто, яке з кожним роком прогресує у своєму розвитку: будуються 

нові житлові комплекси, ремонтуються дороги, розвивається інфраструктура міста, в 

тому числі і транспортна. Збільшуються можливості для жителів громади, особливо 

дітей, задовольняти свої потреби у навчанні, самовдосконаленні,  відпочинку, тощо. В 

той же час неухильно збільшується транспортний потік у місті. Все це  становить 

потенційну загрозу у виникненні дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. На 

жаль це реалії життя і статистика про це свідчить. Застерегти, звернути увагу дитини 

або навчити її правилам безпечного поводження на вулиці і на дорозі - це сприятиме 

зменшенню дорожньо-транспортного травматизму та врятує життя. 

  

Одним із дієвих методів формування культури поведінки на  дорозі та вулиці є 

інформування через засоби культури і мистецтва. Ми пропонуємо розробити 

інтерактивну театралізовану тематичну  виставу "ДОРОЖНІ  ПРИГОДИ ДРУЗІВ У 

МІСТІ ЧЕ…!". Вона передбачає активну участь дітей через застосування  ігор, 

конкурсів з правил  безпеки дорожнього руху, які будуть підкріплені заохочувальними 

призами та друкованою продукцією з основними правилами поведінки під час 

дорожнього руху. Дану інтерактивну  тематичну виставу заплановано демонструвати 

на відкритих майданчиках, які розташовані в парках, скверах, на  алеях, прибудинкових 

територіях житлових комплексів з дитячими майданчиками  м. Чернігова.  

Реалізуючи даний проєкт, ми залучаємо акторів, які мають професійний досвід роботи з 

дітьми і молоддю  та створення інтерактивних театралізованих вистав. 

  

Розробка вистави буде здійснюватись через консультації  з дорожньою патрульною 

службою Чернігова. Написання п’єси, створення музичного, хореографічного та 

художнього  контенту, ескізи декорацій, костюмів будуть розроблені за рахунок 

партнерів. Прем’єрний показ відбудеться 25 квітня 2022 року, і в період  25 квітня по 

25 вересня 2022 року  здійснити 18 культурно-просвітницьких заходів з безпеки та 

громадського порядку. Враховуючи, що ми зараз живемо під час всесвітньої пандемії, 

коли можуть вступити певні карантинні обмеження, дана просвітницька акція зможе 

бути втілена в теле-версію. Протягом дії проєкту передбачається інформаційна 

підтримка ЗМІ, а також створення  відео-контенту « Дорожні пригоди друзів у місті 

ЧЕ…!», який буде розміщено у соціальних мережах : ФБ, телеграм каналі, ютуб-каналі, 

для всебільшого охоплення різних вікових категорій . Важливо наше спільне 

розуміння- життя і здоров’я дітей в наших руках!  

  

 

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)  

Проєкт буде доступним та безкоштовним для всіх громадян міста будь-якого віку. 

25- 30 квітня 2022 року- територія  парку «Березовий Гай», район Пухова. 

7-14 травня 2022 року- територія Скверу Богдана Хмельницького.  

21-28 травня 2022 року -вул. Дмитра Самоквасова,8, територія біля  комунального 

клубного закладу « Палац культури художньої творчості дітей , юнацтва та молоді» 

ЧМР, район Шерстянка. 

2-9  червня 2022 року- територія «Центральний парк культури та відпочинку» ЧМР. 



25-28 червня 2022 року- територія біля скейт- парку по пр-ту Миру. 

6-9 липня 2022 року- прибудинкова територія житлового комплексу Масани по вул. 

Незалежності.  

20 -22 серпня 2022 року- територія Чернігівського міського пляжу Золотий Берег. 

24 серпня 2022 року- територія Центральної алеї міста по пр-ту Миру. 

3 вересня 2022 року- прибудинкова територія біля ігрового майданчику район 

Шерстянка. 

24 вересня 2022 року- територія Центральної алеї міста, по пр-ту Миру. 

25 вересня 2022 року - дитячий ігровий майданчик на території  ринку «Шанхай»- 

район Ремзавод. 

Буде зроблена теле-версія даної інтерактивної театралізованої вистави  « Дорожні 

пригоди друзів у місті ЧЕ…», яка буде розміщена на стрінках соціальних мереж: ФБ, 

телеграм-канал, ютуб-каналу у вільному доступі для жителів громади м. 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)  

В Україні зафіксовано 4432 дорожньо-транспортні пригоди за участю дітей, в яких 

загинуло 168, а травмувалися 3957 неповнолітніх. Вкрай потрібно проводити активну 

роботу з навчання правилам безпечної поведінки на вулицях і дорогах. Як поводити 

безпечно себе в сучасному місті: на пішохідній зоні, проїжджій частині дороги, на, як 

безпечно пересуватися громадським транспортом, на велосипеді, геробордах, 

гіроскутерах, сігвеях, моно-колесах, електро-самокатах, тощо?  Нам потрібно 

систематично проводити роботу з навчання правилам безпечної поведінки.  

Показ даної вистави спрямований на дітей молодшого, середнього та шкільного віку. В 

той же час глядачами будуть усі вікові категорії. Батькам  дасть можливість посилити, 

відновити  спілкування і навчання власних дітей до безпечної поведінки і виконання 

правил в процесі дорожнього руху. 

Громада, як беніфіціар, отримає зниження дорожньо-транспортного травматизму серед 

дітей, підвищення рівня культури на дорогах і тротуарах. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Придбання витратних матеріалів для виготовлення 

постановочної частини вистави (реквізиту і декорацій: 

придбання ДВП ( 10 шт.* 180 грн.); придбання 

дерев’яних брусів 50*50*3000 мм ( 10шт. *200 грн.); 

МДФ шліфована ( 5 шт.* 276 грн.); екструдований 

пінополестерол 50мм 1200*600*50мм ( 10 шт *130 грн); 

цвяхи неоцінковані 75мм ( 5 кг * 60 грн.); саморіз по 

13960 грн 



дереву 70мм (2 упаковки * 160 грн.); клей ПВА 5 л (1 

*270 грн.); клей момент універсальний 15мл ( 5шт.*90 

грн.); фарба аерозольна 0,4л ( 10*80 грн.); фарба 

вододіспесійна 10л ( 1*700 грн.); фарба 0,75 мл (5*150 

грн.); тканина двунитка 1,5 м ( 20м*120 грн); грим 

театральний( 2*700грн.) ; повітряні кульки 

різнокольорові ( 5 упаковок *148 грн.);  пластикові 

утримувачі для повітряних кульок ( 5 упаковок*70 грн.). 

2. Пошив сценічних костюмів 5 *2300 грн 11 500 грн. 

3. Виготовлення рекламної продукції: розробка дизайну 

макетів ( 2000 грн.), друк листівок формату А5 (3000 

шт.*0,50 коп.), друк плакатів 420*524мм ( 30 

шт.*45грн.), друк банерів 1350*1850мм ( 8*450грн.), 

 

8450 грн. 

4. Інформаційна підтримка (оплата послуг ЗМІ, сіті-

лайтах, виготовлення рекламного відео-контенту 
10 000грн. 

5. Оренда транспорту для перевезення декорацій і 

обладнання ( 18*600 грн.) 
10 800 грн. 

6. Оренда звукопідсилюючого обладнання з міні-

електростанцією (генератор), (18*2100 грн.) 
37 800 грн. 

7. Придбання деззасобів 1л (10 шт. *250 грн.), маска 

медична ( 500 шт.*3 грн.) 
4 000 грн. 

8. Оплата фотопослуг ( 18*300 грн.) 5 400 грн 

9.Виготовлення теле-версії вистави  25 000 грн. 

10.Компенсаційні виплати за відміну вистав на 

стаціонарі (  в приміщенні молодіжного театру)  ( 18 

вистав * 2500 грн.) 

45000 грн. 

11. Придбання: моноколесо ( 1 шт.*9000 грн.); гіроскутер 

, міні-сігвей(1 шт. *8200 грн.), гіроборд (2 шт.* 3500 

грн.); сігвей ( 1 шт.* 7500 грн.). 

22709 грн. 

РАЗОМ: 194 619 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  

molodejka25@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?   


