
 

 

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 ) 
87 

 

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

 

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

………………………Навчально  -  пізнавальний центр «Джерело надії»  

 

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 р-н……  

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

……………… вул..Бєлова, 8  

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

Проект «Джерело надії» вже працює протягом  трьох років і 

зарекомендував себе  , що має право на життя. Створення центру надало 

можливість дітям в канікулярні та вихідні дні займатися улюбленою 

справою як проект отримати консультації педагогів як правильно 

працювати з інформаційною літературою. Театральний гурток «Шапіто», 

творча майстерня «З бабусиної скрині» та школа для батьків «Виховуємо 

обдаровану дитину» користуються попитом серед мешканців 

мікрорайону.. 

 

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на 

суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту): мешканці 

мікрорайону та міста мають вільний доступ до інформаційних ресурсів 

навчально - пізнавального центру. В центрі працює школа для батьків 
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«Виховуємо обдаровану дитину», театральний гурток «Шапіто», гурток 

рукоділля «З бабусиної скрині», творчі майстерні (танці, вокал,  художнє 

читання).Працює інформаційно-розважальна команда по організації 

пізнавального дозвілля з залученням мешканців міста. Зважаючи на 

сучасні обставини,  ситуація з повідом, наш центр має змогу розподілити 

кількість відвідувачів протягом дня на маленькі групи, а також під час 

канікул проводити заняття на свіжому повітрі.  

6.п Інформація стосовно доступності проекту для мешканців міста 

Чернігова у разі його  

реалізації . 

На фасаді будинку висить реклама з інформацією про роботу центру, 

наявність гуртків і гафік їх роботи. А також інформація про керівників та 

їх контакти. 

Графік роботи центру. 

Понеділок –   Неділя з 8.00 до 20.00 

Форма кккористування – безкоштовна. 

Результатами реалізації проекту можуть користуватися всі категорії 

мешканців мікрорайону та міста без винятку. Перевага дітям. 

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: розширення знань батьків у вихованні дитини в сучасних 

реаліях. Проведення клубної роботи шляхом організації дітей в гуртки за 

інтересами. Допомогти дітям у визначенні своїх уподобань та творчих 

здібностей. Організація пізнавально-розважального відпочинку дітей та 

молоді у вихідні та канікулярні дні. 

Проблема: В зв’язку з тим, що в районі вулиць Доценка, Білова, 

Космонавтів, Пухова,1-го травня немає закладів, що працювали б з дітьми 

в напрямку розвитку їх уподобань, виникла необхідність у створенні 

центру для навчання і розвитку творчих здібностей населення. 

Рішення: Мешканці мікрорайону та міста матимуть вільний доступ до 

інформаційних ресурсів центру. В центрі працюватимуть надалі школа для 

батьків «Виховуємо обдаровану дитину», вокальна студія, театральна 

студія  «Забава», гурток рукоділля «З бабусиної скрині розпочала роботу 

танцювальна студія ( за проханням мешканців мікрорайону). 

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

орієнтовна вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.4- Оплата послуг викладачів майстер класу 10-

го розряду (4 викладачі – вокал, танці на 12 м. * 

2660,00 грн) 

 

        128.000 

           

Оплата послуг проведення заходу (концерт, 

аніматори, ведучий для циклу заходів на локації 

Березовий Гай) 

      12.000 

2.канцелярські товари         15.000 

3.друкована продукція         20.000 

4.господарчі товари          9.000 

5.оренда концертного залу         24.000 

6. Обслуговування та ремонт  оргтехніки         8.000 

7. обладнання для організації масових заходів ( 

м’ячі, халахупи, скакалки,  кеглі ) 
        10.000 

8.комунальні послуги , вода, електропостачання         15.000 

9. транспортні послуги (для підвезення творчих 

колективів та музичних інструментів на 

концерти) 

        24.000 

10 оренда звукопідсилюючої апаратури та 

мікрофонів для вокального гуртка. 
        35 000 

РАЗОМ:       300.000 

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).  
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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  …… 

maria vinnychenko 2301@ 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 проектів)  інші, суттєві для 

заявника проекту, які саме?   


