
,Щодаток 1 до Положення про
громадський бюджет (бюджет

участi) у MicTi Чернiговi

Бланк-заявка пропозицii (проекту)о реалiзацiя якоi вiдбуватиметься за

рахунок коштiв громадського бюджеry (бюджеry участi) у MicTi
Чернiговi на 2019 piK та список мешканцiв MicTa Чернiгова, якi

пiдтримують цю пропозицiю (проект)

Прtлмimка: пункmu, зазначенi ,,*" € обов'жковuпtu dля заповнення!

1.* Назва проекту (не бiльu,tе l5 слiв):

збереженпя фольклорноi спадщини

2.* Вид проекту (необхidне пidкреслumu i посmавumu знак ,,х", якuй вказу€ muп

проекmу):

проект: Хмалий П 
"еликий

Проект буле реалiзовано ца територii MicTa Чернiгова (впuulimь назву эtсuлпловоzо

tw а сuву/ли iKp о р ай ону) :

......м.Чернiгiв.

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

4.* Короткий опис проекту (не бiльulе 50 слiв)

Iдея проекту зберегти та популяризувати фольклорну спадщину Чернiгiвщини серед
широкого загалу, а особливо молодого поколiння. Вкрай важливо негайно (поки ще е з
кого черпати), проводити фольклорнi виiзнi експедицii в yci куточки Чернiгiвськоi
областi. Наразi стас кричущою необхiднiстю, задля збереження наших традицiй,
розшифровувати, записувати нотним записом матерiшrи (пiснi, обряди) даних
експедицiй, видавати HoTHi збiрки та записи вiдоо та аулiо дискiв.

5. Опис проекту (црuлrtiцвg; опuс проекmу не повuнен мiсmumu вказiвкu на суб'€кm,
якuй лпоэюе буmu поmенцiйнuJуl вuконавцелl проекmу):

.Щля подальшого вивчення та збереження фольклорних традицiй пiвнiчного регiону е
необхiднiсть проведення експедицii iз записом пiсень та збиранням автентичного
матерiалу (одяг, вишивка, домашнс начиння тощо), Зiбраний матерiал

розшифровуеться, затrисуеться нотами i в подальшому оформлюетьQя в методичну
збiрку, а також записуеться диск iз зiбраними пiснями. KpiM того, пiснi oKpiM
автентичного звуt{ання, оц)имають так звану фольк-рок обробку, для включення до

концертних програм естрадного спрямрання та бiльш сr{асного звучання.
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б.* IнфОрмацiя стосовно доступностi (результатiв) проекту для мешканцiв MicTa
Чернiгова у разi його реалiзацii:
(ЦРtМimкg; iнфорл,tацiя tцоdо dосmупносmi моuсе сmосуваmuся, напрuклаd, zoduH

РОбОmu Об'€кmу, ллоэtслuвоi'fl,хаmu за корuсmування, Kamezopii ллеuлканцiв, якi змоuсуmь i
якi не зJчлФ!{уmь корuсmуваmuсь резульmаmа74u реапiзацii daHozo проекmу)
методична збiрка та диск буд}ть наданi до мiських бiблiотек, на кафелри IcTopii вищих
наВЧальних закладiв. Матерiал використовуватиметься при пiдготовцi к€rлендарних
обрядових дiйств, на свят€tх, що органiзовуються у MicTi та для презентацii Чернiгова на
ВсеукраiЪських фестивалях, святах.

7. Обrрунryвання необхiдностi реалiзацii проекту, а також його бенефiцiари
(основна Jиеmа реалiзацiI проекmу; проблелtа, якоi воно сmосу€mься; запропонованi

рiu,tення; пояснення, чоJчIу cau,te це завdання повuнно буmu реалiзоване i якuлt чuноtп йоzо

реалiзацiя вlхлuне на поdаль2ае эюummя ллешканцiв; ocHoBHi zрупu ллеulканцiв, якi
з л| о uсуmь корuс mу в аmu ся р е зульm аmап4u р е ал i з ац it з ав d ання)
На сьогоднi у Чернiговi дiють yHiKa,TrbHi фольклорнi колективи: народЕий аматорський
фольклорний ансамбль кСiверяни> та гурт кКалита>. Цi колективи виконують
автентичнi пiснi Чернiгiвського регiону i е бажаними гостями на святах та
Урочистостях, що проводяться у MicTi, аrrе не тiльки. iх постiйно запрошують на
фестива-пi, обрядовi дiйства до iнших MicT Украiни i поза Гi межами.
Задля гiдного представлення Чернiгова, колективи постiйно працюють над оновленням
РеПеРТУаРУ, збиранням та розшифровкою матерiалу. Наразi е необхiднiсть задля
збирання нового MaTepialry органiзувати експедицii до вiддалених районiв областi.
OKpiM того, для зацiкавлення та активування iHTepecy молодi до натпоТ традицiйноi
фольклорноi пiснi е iдея подання фольклору (а саме супровiд) в суrаснiй формi -
фольк-рок. Щля цього необхiднi екскJIюзивнi фоногрzt]\{и, з подаJIьшою реа-пiзацiею на
КОнцеРТних маЙданчиках Еатrтого MicTa. Важливо саме зараз, враховуючи особливiсть
КOЖнОГО села та раЙону нашого регiону, знаЙти, вiдновити (реставрувати) старовинний
ОДЯГ Та ПреДМеТи побуту, задля використання пiд час театрЕIлiзованих постановок. Це
СПРИЯТИМе ЗРОСТанню iHTepecy та зацiкавленоотi до натттоi 1краiнськоi народностi у
вiдвiдувачiв та гостей. ,Що того ж нацiональний одяг на сьогоднi служить знаком
свiдомоi нацiональноi самоiлентифiкацii, тобто е виразом патрiотичних почуттiв.
ВиКОнання народних TBopiB у посднаннi з яскравими нацiонttльними костюмами стане
МОгУтнiм засобом пiдвищення нацiона,rrьноi свiдомостi серед населення, сприятиме
фОрмУванню патрiотичних почуттiв у громадян, Повний комплект надае можливiсть
колективу вист)дIати у рiзнi пори року на вiдкритих майданчик€ж, зустрiчати офiцiйнi
делегацii.

Саме TaKi дii зараз вкрай необхiднi для збереження нашоi традицiйноТ сiверськоi пiснi
(костюму, предметiв старожитностi) для майбутнiх поколiнь.

8.* OpicHToBHa BapTicTb (брутто) проекту (Bci складовi проекту та ik opieHToBHa
BapTicTb)

Складовi завдання
OpicHToBHa BapTicTb

(брутто), грн

1 .Транспортнi витрати,
Новгород-Сiверського,

проживання (плануеться виiзд до
Носiвського районiв). Склад

5500
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експедицii - три чоловiки, TepMiH - до 14 днiв.

2. Реставрування та пошиття автентичЕих костюмiв:
Сорочка (льон)-2495 грн./шт, спiдниця (в складку) - 1500

грн., корсетка - З220 rрн., фартух - 1200 грн., головний

убiр - 550 грн., пttльто - 4785 грн., туфлi - 1250 грн.
Усього 15100 грн. один комплект. Колектив налiчуе 14

чоловiк.

2I| 400

З, Запис фонограм рок-фольк, робота звукорежисера
(2700 грн, - opieHToBHa BapTicTb запису однiеi фоногра:ии.
Кiлькiсть фонограм - 12 шт.)

38 000

4. Запис диску зi збiркою пiсень 24000

5. Пiдготовчi роботи, зйомка та монтФк клiпу 10 500

6. Друк збiрника пiсень (пiдготовчi роботи, тираж 200
шт., до 50-ти cTopiHoK)

8000

РАЗоМ: 297 400

9.* Список з пiдписами щонайменше 15 громадян УкраiЪи, якi належать до
територiальноi громади MicTa Чернiгова, мають право голосу та пiдтримують цю
пропозицiю (проект) (oKpiM його aBTopiB), що дода€ться. Кожна додаткова cTopiHKa
списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступноi сторiнки
(необхidно dоdаmu орuziнал спuсlу у паперовiй формi).

10.* KoHTaKTHi данi aBTopiB пропозицii (проекry), якi будуть загальнодосryппi, у
тому числi для aBTopiB iнших пропозицiйо мешканцiв, представникiв ЗМIо з метою
обмiну думками, iнформацiсю, можливих узгоджень iт.д. (необхidне пidкреслumu):

а) висловлюю свою згоду на використання моеi електронноi адреси _ для зzLзначених

вище цiлей

Пiдпис особи, що дае згоду на використання cBoei електронноi алреси
б) не висловлюю згоди на використання моеТ електронноi адреси для зазначених вище
цiлей.
Примiтка:
KoHTaKTHi данi aBTopiB пропозицiй (проектiв) (тiльки для Чернiгiвськоi MicbKoi
ради), вказуються на зворотнiй сторiнцi бланку-заявки, яка с недоступною для
громадськостi.
11. Iншi додатки (якtцо сmосуеmься)z

а) фотографiп/i, якi стосуються цього проекту,
б) мапа з зазЕаченим мiсцем реалiзацii проекту,
в) iншi, cyTTcBi дJuI заrIвника проекту, якi саме?

a
J


