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)

Примітка: пункти, зазначені «*» є обов ’я зковими для заповнення

1.*Назва проекту (не більше 15 слів)

АРТтсриторія

2.* Вид проекту (небхідне підкреслити і поставити знак «х», який вказує тип проекту):
проект: X малий

великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону):
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
М. Чернігів, вул.. Івана Мазепи, 23. Міський Палац культури
4.* Короткий опис проекту:
Ідея проекту створити унікальну територію творчого самовираження. Місце в якому
можна ділитися своїми творчими ідеями, доробками. Створення позитивного творчого
місця, де сама атмосфера буде надихати людей на нові творчі експерименти. Вільний
простір для митців.
5. Опис проекту: Внутрішній дворик Міського палацу культури облаштувати як простір
під відкритим небом де відбуватимуться майстер-класи, презентації, виставки, обмін
досвідом, лекції, спортивні змагання (шахи, шашки тощо). Функціонуватиме територія з
середини квітня і до середини вересня.

6.*Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста
Чернігова у разі його реалізації:
Вхід для усіх бажаючих безкоштовний. Користуватися результатами проекту зможуть
представники усіх вікових груп та верств населення. Жителі та гості міста зможуть
змістовно відпочивати та насолоджуватися мистецтвом у різних його проявленнях та
формах.

(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин роботи
о б ’єкту, можливої тати за користування, категорії мешканців, які зможуть і які не
зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)
7. Обгрунтування 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)
Ідея полягає у створенні унікальної території, дворика, де можна випити каву,
помилуватися виставками, поспілкуватися на цікаві теми, зустрітися з унікальними
людьми, обмінятися досвідом. Найбільші активності відбуватимуться у вихідні дні з
травня по вересень. Територія функціонуватиме у декількох напрямках:
кіноклуб - перегляд кінокартин, мультфільмів. Це будуть різнопланові картини, прем’єри,
ретро-покази;
вуличний університет - унікальний формат публічних інтерактивних лекцій на теми
культури, історії, психології, мовознавства тощо;
мистецька галерея - виставки та презентація авторами своїх художніх/фото робіт;
дитячий клуб - розвиваючі ігри, виступи маленьких талантів.
Тобто це створення простору де приємно проводити час, де призначають зустрічі, куди
приводять гостей міста, задля того, щоб відчути його атмосферу.
Ми запрошуємо молодь, активних людей до відкритих зустрічей з вагомими постатями та
успішними діячами культури, бізнесу, мистецтва та науки. Тут відвідувачі
отримають можливість знайти нові ідеї, обмінятись досвідом, здобути нові знання,
розширити кордони світосприйняття.

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

Складові завдання
Сценічна конструкція розбірна крита

153 000

Безкаркасні пуфи - 10 шт.х1220 грн.

12 200

Транспортні витрати на перевезення виставок, матеріалів
(24 виїзди, орієнтовно на 300 грн./виїзд)

7200

Канцелярське приладдя (маркери, дитячі розмальовки,
папір, фоторамки тощо)

6950

Друкарські послуги (фото, афіші, буклети)

12 240

Витрати на розміщення, переїзд лекторів

18 000

Технічне оснащення (ноутбук, екран (6мх4м))

53 200

Столи (10 шт.), стільці (40 шт.)

35 000
РАЗОМ:

297 790

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.
10* Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому
числі авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д.
а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси
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 пропозиції (проектів) (тільки для Чернігівської міської ради),
вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
11. Інші додатки (Якщо стосується(:
а) фотографіяЯ які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?

