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 )

92

Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення!
1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
ZoomerFest (Фестиваль творчої молоді у Чернігові) …………………………..……………
……………………………………………………………………...……………………………
……………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………..…………
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):
Алея Героїв, сквер ім. Богдана Хмельницького, вул. Стрілецька 86\2
……………………………………………………………………………………..……………
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Алея Героїв, сквер ім. Богдана Хмельницького, вул. Стрілецька 86\2
……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………..………………
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
……………………………………………………………………………………..……………
Проведення в Чернігові дводенного мультифестивалю молодих митців, з метою їх
залучення до культурного життя міста.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
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…………………………………………………………………………………………………...
5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт,
який може бути потенційним виконавцем проекту):
Проведення в Чернігові дводенного мультифестивалю молодих митців(поетів,
музикантів, художників, акторів і т.д.), з метою їх залучення до культурного життя
міста. Для більшого залучення молоді- за місяць до фестивалю будуть проводитись
заходи від молодіжних колективів міста, зокрема: Вікенд Літературної читки у сквері
Б. Хмельницького, поетичний вечір на Алеї Героїв та прикрашення стіни за адресою
вул. Стрілецька 82 шляхом намалювання муралу (див. додаток 3). На останні вихідні
місяця планується дводенний мультифестиваль на Алеї Героїв на котрому будуть
продемонстровані різноманітні види молодіжної творчості: Виставка художніх робіт та
скульптур, фотовиставка, концерт місцевих молодіжних гуртів та вокалістів, стріт-денс,
поетичні виступи і літературна читка від місцевих аматорських театрів, паралельно
будуть проводитись майстер класи з прикладних видів мистецтва.
……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..……………
…...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
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 проекті в якості глядачів можуть взяти участь усі городяни та гості міста. Серед
учасників перевага буде надана молоді міста, як одній з найактивніших верств
населення,
……………...……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………….
…...………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………………
……………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…….
…...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
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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)
Головною проблемою талановитої молоді Чернігова є соціальна ізольованість та
відсутність інформації, щодо культурного життя міста. Основною метою фестивалю є
створення в місті творчіх осередків та залучення митців до спілок задля їх подальшого
всебічного розвитку В ході фестивалю молоді митці зможуть продемонструвати свою
творчі доробки, отримати корисні знайомства та віднайти поціновувачів творчості, які
потенційно можуть допомогти у подальшому розвитку таланту. Після фестивалю
будуть створені творчі спілки по кожному з видів творчості які надалі будуть підіймати
культурний рівень нашого міста. Питання необхідності проведення даного фестивалю
підіймалося на засідання Молодіжної Ради при Чернігівському Міському Голові та
отримало широку підтримку.
……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
Складові завдання

Орієнтовна
(брутто), грн



Оренда апаратури

25 000



Перевозка учасників фестивалю та реквізиту

5 000



поліграфія и брендування

12 500



матеріали для майстеркласів

5 000



фотозона 2 шт

4 000



зонти вуличні 6 шт 3х3

12 000



Піддони або лавочки для сидіння 15 шт

29 060



Оплата послуг ведучого

2 250



Оплата менеджерських послуг

5 000

вартість

3

4


Оплата послуг майстеркласів

10 155



Реклама (аренда білбодів, плакати, та у змі)

30 000



Столи складні 10 шт

25 000



Монтаж та послуги вантажників

4 360



Кейтерінг

5000



Палатки для організаторів та учасників

4000



Намалювання муралу на вул Стрілецькій (див
32 278
додаток)



Сувенірна продукція для учасників програми

6 000



консультація
муралу

8 000

та

послуги

з

облаштування

РАЗОМ:

224 603 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
vanyausov12345@gmail.com для зазначених вище цілей

моєї

електронної

адреси

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.
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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?
…………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………….
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ
12.* Автори пропозиції (проекту) та їх контактні дані (дані необхідно вписати чітко
і зрозуміло). Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Чернігівської
міської ради:
Ім’я та Прізвище**
Контактні дані
Підпис***
1. Усов Іван
Поштова адреса: (індекс), м. Чернігів,
e-mail:vanyausov12345@gmail.com
№
6 8 4 9 5 9 5 0 3
тел.:
Серія та
№ паспорту

2. Пасенко Поліна

Поштова адреса: (індекс), м. Чернігів,
e-mail: polina.pasenko867@gmail.com
№
тел.:
Серія та
№ паспорту

3.

0 0 1 3 4 2 4 1 0

0 0 2 9 1 4 3 8 8

Поштова адреса: (індекс), м. Чернігів,
e-mail:
№
тел.:
Серія та
№ паспорту

…
**

Будь-ласка, вкажіть особу/уповноважену особу/уповноважених надавати
інформацію представникам Чернігівської міської ради.
*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Чернігова.
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Додаток 3

Варіанти муралу за адресою Стрілецька 82
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8

9

Сучасний стан
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1
Місце проведення Фестивалю « Zoomer Fest»

Орієнтовне місце проведення театральної читки
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Додаток 2
Драбини (3 шт)

2376 грн

Щітки для стіни (10 шт)

200 грн

Віники для пилу (3шт)

230 грн

Розпилювач для грунту 3 шт

334 грн
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Грунтовка глибокого проникнення
10 л

319 грн

макловиці 10 штук

458 грн

кисточки для акрилу
20 штук

2100 грн

фарба фасадна kompozit
fasad latex 20 л

3086 грн
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колеровк фасадної фарби
20 кольорів

4000 грн

лотки для фарби 20 штук

800 грн

Фарба в балонах
montana black 100 штук
14000 грн
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насадки на баллони 100 штук

1500 грн

рукавички 30 пар
477 грн

маски з клапаном 20 штук
780 грн

вайтспирит 2 литри

120 грн
15
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крейда для нарису

220 грн

лак фасадний 10 л

1276 грн

УСЬОГО 32 278 грн

16

