
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 ) 
79 

 

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

 

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

Урочисте салютування з козацьких гармат…………………...…………………………… 

 

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):  

…м. Чернігів, територія біля Катерининської церкви 

…………………………………………………………………….. 

 

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

…м. Чернігів. Територія біля Катерининської церкви………………..…………… 

 

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

Щосуботи, рівно о 12:00, лунає урочистий постріл з гармат 16-18 ст..  

Започаткування традиції стане одним з найпопулярніших і найкольоровіших 

публічних шоу в Чернігові.  

Відвідувачі, як місцеві, так і туристи, щосуботи зможуть спосерігати за 

урочистою церемонією, починаючи від виходу козаків у формі, що несуть запалені 

смолоскипи, а потім під музичний супровід церемонія продовжується  стрільбою з 

трьох пересувних гармат 16-18 століття. 

Даний проект стане магнітом для  туристів, допоможе підняти економіку, і 

видовищна церемонія з пострілами з гармат стане невід’ємною туристичною 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Постріл буде здійснюватися з трьох гармат, що стилізовані під гармати 16-18 

століття.  

Для видовищного піротехнічного шоу буде залучено професійний склад 

спеціалістів у складі 7 чоловік з дотриманням необхідник правил техніки безпеки. 

До моменту видовищного шоу спеціалісти привозять гармати до галявини біля 

Катерининської церкви м. Чернігова, розставляють їх, заряджають протехнічним 

виробом, перевіряють знаряддя, готується звук.  

І рівно о 12:00 під музичний супровід у козацькому обмундируванні спеціалісти 

підходять синхронно до гармат, підпалюють і здійснюють професійний піротехнічний 

постріл. 

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

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)  

Урочисте дійство зможуть спостерігати всі бажаючі мешканці міста, та гості 

міста, щосуботи о 12.00 год. , з дотриманням соціальної дистанції, та необхідних 

карантинних вимог.  

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)   

Метою реалізації даного проекту є створення унікальної атмосфери 

стародавнього міста,  можливість відчути козачький дух Чернігівщини. Також метою  

проєкту є  - підвищення туристичної привабливості міста, розвитку туризму. 

.Подібний яскравий проєкт підтверджує статус Чернігова як історичного  центру 

з чудовими культурними традиціями, та зберігає традиції з часів, коли Чернігів був 

полковим центром Гетьманщини.  Гарматне салютування підвищить туристичну 

привабливість міста, залишиться в памяті кожного хто був присутній на урочистостях.  

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

Придбання піротехнічного виробу ( 48 днів протягом 

року х 3 гармати) 
250 000, 00 

Оплата за паливо для транспортування гармат, 

персоналу та обладнання  
6 000,00 

Оренда або придбання історичних костюмів  12 000, 00 

Оренда звукового обладнання 12 000,00 

Рекламна кампанія щодо популяризації проекту 18 000,00 

РАЗОМ 298 000, 00 

 

 

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             d.asharomanova@yahoo.com 

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, 
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б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

в)  інші, суттєві для заявника проекту, які саме?   


