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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 ) 
61 

 

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

 

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

Безкоштовний  культурно-освітній проект «Мова-література-культура- 

краєзнавство» 

 

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує сутнасть витрат): 

проекти:   +  малий      
  

  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  Новозаводський 

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

 

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

……М. Чернігів,  Пр-т  Миру, 44, ЧНТУ 

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

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

 

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

……Культурно-освітній проект –це відкриті лекції знаних фахівців з української 

мови, літератури, культури, краєзнавства, творчі зустрічі з письменниками, 

журналістами,  науковцями, громадськими діячами, відкриті дискусії для усіх 

охочих збагатитися новими знаннями, розширити свій кругозір. Проект допоможе 

чернігівцям і вимушеним переселенцям, які щиро бажають, але дотепер не мали 

можливості  та сприятливого мовного середовища, опанувати  державну мову та 

послуговуватися нею як у суспільно-політичному, громадському житті міста, так і 

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

бути потенційним виконавцем проекту): 

Проект є безкоштовним відкритим інтегрованим (мова + література + культура+ 

краєзнавство» освітнім курсом для чернігівців різних вікових та соціальних  

категорій. Він має на меті популяризувати державну мову, пропагувати 

українську класичну та сучасну літературу, поглибити інтерес до української 

культури загалом та до історії й культури рідного краю. Проект надасть 

можливість людям не тільки отримати нові знання, а й поспілкуватися  із 

відомими письменниками, журналістами, митцями, яких самі ж і визначатимуть. 

 

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)  

Цей освітній проект буде цілком доступний для усіх охочих. Зручність роботи 

може коригуватися самими користувачами проекту. Можливі варіанти 

функціонування як у вечірній час, так і у вихідні дні. Місце розташування  зручне 

– центр міста. 

 

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)   

Мовне обличчя Чернігова навряд чи можна назвати привабливим, на вулицях 

міста частіше звучить суржик, культура читання періодики чи літератури 

малорозвинута, зацікавленість культурно-мистецьким життям міста низька. Тому 

наш безкоштовний культурно-освітній проект ставить за мету: 

- надати можливість охочим чернігівцям вивчити та вдосконалити 

державну мову; 

- популяризувати класичну та сучасну українську літературу і культуру 

читання загалом; 

- поглибити інтерес до культурно-мистецьких надбань Чернігівщини; 

- інтегрувати місто в загальноукраїнський культурний простір. 

А це водночас сприятиме піднесенню патріотизму та становленню 

україномовного  культурного середовища міста.  

Цей проект був реалізований у 2016 і виявився дуже успішним і затребуваним – 

навчання пройшли близько 100 слухачів, серед яких переселенці з окупованих 

територій, сім’ї  загиблих в АТО, колишні іноземці тощо. 
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість (брутто), 

грн 

1.Оплата праці викладачів, адміністратора,  премії запрошеним 

гостям (визначним науковцям, письменникам, журналістам тощо). 
80 тис. грн. на рік 

2.Виплати, пов’язані з запрошенням гостей: транспортні послуги, 

проживання, харчування, організація виїзних лекцій. 

 

40 тис. грн. на рік 

3.Поточні витрати: канцприладдя, дидактичні матеріали, 

друкована продукція, поліграфічна продукція, сувеніри, квіти, 

виготовлення відео- та фотопродукції 

30 тис. грн. на рік 

4.Інформаційна підтримка (реклама) 20 тис. грн. на рік 

5. ООренда та обслуговування оргтехніки 20 тис. на рік 

 
 

 

7.  

РАЗОМ: 180 тис. 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).  

 

11.* 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  

ludmila_z2008@ukr.net ……………...…    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.  

12. 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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