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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 2019 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
36 

 

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

 

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

Міська Mediaтека на Шерстянці: територія креативного навчання, спілкування та 

дозвілля громади 
 

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):  

Мікрорайон Шерстянка  

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку  

Вулиця Дмитра Самоквасова, 8. Бібліотека-філія № 8 Чернігівської міської 

централізованої бібліотечної системи 

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

Пропонується інноваційна модель розвитку звичайної бібліотеки, а саме: заміна 

традиційного формату на сучасний мультимедійний центр модерного дизайну. Створення 

міської Mediaтеки на Шерстянці як комфортного і технологічного простору нового 

покоління, громадського місця безкоштовного доступу до духовних і культурних 

цінностей, надання навчальних та інформаційних послуг, креативної території реалізації 

творчих здібностей, дружньої для всіх вікових і соціальних категорій користувачів.  

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

може бути потенційним виконавцем проекту):  

Прогресує суспільство – прогресують і поняття. Звичайна бібліотека буде 

модернізована в потужний соціокультурний мультимедійний простір з вільним доступом 

до цифрових ресурсів – медіатеку.  

Сучасний тренд міської Mediaтеки на Шерстянці сприятиме новим стандартам 

надання освітніх, культурних, дозвільних, інформаційних послуг та розвитку творчих 

здібностей громади. 
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До послуг відвідувачів будуть організовуватись неформальні зустрічі з 

письменниками та відомими людьми нашого міста, презентації проектів, флешмоби, 

книжкові експозиції, театральні вистави, сімейні мультимедійні перегляди фільмів, 

безкоштовні майстер-класи, тренінги та інщі заходи, що направлені на розвиток 

креативного мислення особистості. 

 

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)  

Графік роботи : з 10.00 – 18.00, вихідний – середа. 

Форма користування: безкоштовна. 

Результатами реалізації даного проекту зможуть користуватись всі категорії 

мешканців мікрорайону та міста, без винятку.  

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 реалізації проекту   

Створення сучасної Mediaтеки з метою розвитку громадянського суспільства, 

розширення соціокультурного простору читання, підвищення освітнього і культурного 

рівня населення, соціалізації людей, залучення до суспільного і культурного життя, 

розвитку їх творчого потенціалу. 

Проблема  

Наразі у віддаленому від центра міста мікрорайоні Шерстянка  проживає більше 

десяти тисяч населення, понад 40% з яких – малозабезпечені, соціально незахищені  та 

багатодітні сім’ї. Ці люди не мають доступу до сучасних інформаційних ресурсів 

(комп’ютер, Інтернет, електронні книги). 

Серед населення Шерстянки великим попитом користується бібліотека-філія № 8 

Чернігівської міської централізованої бібліотечної системи. Проте технічне оснащення 

бібліотеки недостатнє, бракує обладнання сучасними технологіями й актуалізованої бази 

корисних медіаресурсів.  

Виникла гостра необхідність модернізації бібліотеки на Шерстянці в міську 

Mediaтеку – інтерактивний мультимедійний простір нового покоління для спілкування, 

навчання та розвитку творчих здібностей громади. Зустрічі у мультимедійній бібліотеці 

спонукають до читання, розвитку креативного мислення та проведення інтелектуального 

дозвілля. Плюс медіатек ще й у тому, що не потрібно платити за час, проведений там, як 

це буває у звичайних коворкінг-центрах. Це громадське місце з безоплатним доступом. 

Результат роботи таких просторів перевірений досвідом європейських країн, де вони 

створені у публічних бібліотеках. Перша Львівська медіатека за невеликий час свого 

існування вже встигла набути слави одного з найуспішніших бібліотечних і ширше – 

культурних проектів на теренах України. За статистикою в медіатеках найбільше 

відвідувачів віком від 25 до 44 років. 
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Дослідження доводять, що діяльність сучасної бібліотеки зменшує негативні прояви 

поведінки у громаді на 60%. Інтелектуальний розвиток громадян є запорукою 

національної свідомості, стабільності місцевої громади та держави загалом.  

Рішення 

На базі міської Mediaтеки будуть надаватись послуги з вільного доступу до 

інформаційних ресурсів з використанням ІТ-технологій, організовуватимуться 

неформальні зустрічі з письменниками та відомими людьми нашого міста, презентації 

проектів, флешмоби, книжкові експозиції, театральні вистави, сімейні мультимедійні 

перегляди фільмів, безкоштовні майстер-класи, тренінги та багато цікавих бібліотечних 

заходів спрямованих на виховання патріотичної свідомості, любові до Батьківщини, 

рідного краю.  

Пояснення  

В мікрорайоні Шерстянка багато малозабезпечених, соціально незахищених сімей, 

що позбавлені можливості корисно та цікаво проводити своє дозвілля. Відсутні сучасні 

соціокультурні заклади, які можна було б відвідувати сім'ями. Тому виникла необхідність 

перетворення звичайної бібліотеки в сучасну міську Mediaтеку, що надасть можливість 

громаді мікрорайону спілкуватись, навчатись і розвиватись незалежно від віку. Реалізація 

даного проекту підвищить інтерес підлітків, молоді до корисних культурних заходів. Що 

вплине на зменшення проявів деструктивної поведінки, зменшення кількості 

правопорушень у мікрорайоні та підвищення загального культурного та освітнього рівня.    

Основні групи 

Діяльність міської Mediaтеки на Шерстянці буде направлена на задоволення потреб 

мешканців мікрорайону всіх категорій, незалежно від віку та статі (діти, молодь, люди 

поважного віку та їх сім'ї тощо) в т.ч. людей з особливими потребами. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.Вивіска -1 1000 

2.Проектор -1  18000 

3. Кронштейн для проектора-1 800 

4. Екран для проектора (1,5м Х 1,5м) -1 2600 

5. Фліпчартна дошка- 1 2000 

6.Телевізор smart55 - 1 28500 

7. Кріплення для телевізора - 1 

 
300 

8. Акустична система - 1 8300 
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9. Стійка під мікрофон - 1 700 

10. Кулер для води(гаряча/холодна) 6300 

11. Кавомашина-1 15000 

12. Книжкові стелажі односторонні - 3 

 
6000 

13. Книжкові стелажі двосторонні -10 15000 

14. ПК -4 70000 

15. Пуфи або крісла-мішки -4 8000 

16. Розкладні стільці - 25 10000 

17. Ноутбук - 1 10000 

 

18. Настільні ігри -10 
6000 

 

19. Окуляри віртуальної реальності -1 
12 600 

20. Цифровий фотоапарат 1 15000 

21. Електронні книги - 4 17000 

22.Флеш-карта пам’яті -2 340 

РАЗОМ: 256440 

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  
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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?  

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

……………… 
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………………

………

………………………………………………………. 
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