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 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 ) 
105 

 

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

 

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

Інформаційно-просвітницькі заходи щодо внесення історико-культурних пам’яток 

Чернігова до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

 

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

проект:   
  

 малий       Х  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

      Загальноміський проект. 

 

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку 

       14000, місто Чернігів, вул. Коцюбинського, буд. 3, Чернігівська обласна організація 

Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. 

 

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

        Проведення інформаційно-просвітницьких заходів для формування громадської 

думки про нагальну необхідність внесення до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

історико-культурних пам`яток міста Чернігова для їх збереження та охорони, 

визначення та популяризація назви відповідної номінації, забезпечення можливості 

розробки якісного номінаційного досьє. 

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту): 

1.  Піготовка, оприлюднення та популярізація відповідної інформації про об’єкти 

історико-культурної спадщини м.Чернігова, які будуть номінуватись для 

включення до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та про можливі преференції та 

переваги, які зможе отримати Чернігів та його мешканці після реалізації 

такого включення:   

1.1. Розміщення такої інформації на всіх наявних в місті рекламних 

конструкціях (білбордах, сітілайтах, рекламних щитах, розтяжках, 

місцях для реклами на зупинках громадського транспорту та ін.). 

1.2. Створення нових спеціальних інформаційних стендів у відповідних місцях 

для розміщення такої інформації. 
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1.3. Розповсюдження такої інформації через різноманітні місцеві, 

загальноукраїнські та міжнародні засоби масової інформації (друковані 

та інтернет видання, телевізійні канали, радіостанції та ін.). 

1.4. Розміщення такої інформації на різноманітних наявних інтернет 

ресурсах. 

1.5. В подальшому створення спеціального інтернет ресурсу присвяченого 

історико-культурній спадщині Чернігова. 

1.6. Створення відповідних інформаційних та рекламних роликів та фільмів.  

1.7. Виготовлення відповідної друкованої продукції (книжок, буклетів, 

фотосвітлин, поштових листівок, календарів та ін.). 

1.8. Виготовлення відповідної різноманітної сувенірної продукції (значків, 

наліпок, прапорців, повітряних кульок, іграшок та ін.).  

1.9. Створення логотипу (або логотипів), якими будуть позначені історико-

культурні пам’ятки міста Чернігова включені до всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО.   

2.  Просвітницька робота: 

2.1. Проведення лекцій та засідань за круглим столом на тему «Перлини 

історико-культурної спадщини Чернігова невід’ємна частина всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО» для різноманітних аудиторій.  

2.2. Проведення Конференції «Об’єкти історико-культурної спадщини 

м.Чернігова, які номінуються для включення до переліку всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО» з запрошенням експертів ЮНЕСКО, представників 

Міністерства культури України, Міністерства закордонних справ 

України, представників міст та територій України, які мають 

пам’ятки включені до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, провідних вчених, 

фахівців та громадських діячів у сфері охорони культурної спадщини та 

співпраці з ЮНЕСКО. 

2.3. Проведення інформаційно-просвітницьких уроків, лекцій та інших заходів 

у середніх, спеціальних та вищих навчальних закладах міста Чернігова з 

вищеназваної тематики. 

2.4.  Організація та проведення різноманітних загальноміських заходів (днів  

ЮНЕСКО і його всесвітньої спадщини та пам’яток, тематичних 

конкурсів на тему ЮНЕСКО та його пам’яток, виставок, концертів та 

ін.). 

2.5. Проведення тематичних екскурсій до об’єктів історико-культурної 

спадщини м.Чернігова, які номінуються для включення до переліку 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

3.  Заходи з підготовки номінаційного досьє:  

3.1.  Організаційні заходи по залученню провідних вчених, фахівців та 

громадських діячів у сфері охорони культурної спадщини та співпраці з 

ЮНЕСКО до консультацій та практичної допомоги у розробці 

номінаційного досьє для об’єктів історико-культурної спадщини 

м.Чернігова, які номінуються для включення до переліку всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО. 

3.2.  Запрошення та організація консультації (або декількох консультацій) 

експертів ЮНЕСКО стосовно перспективи включення запропонованої 
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номінації об’єктів історико-культурної спадщини м.Чернігова до 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та залучення їх до практичної допомоги 

у її створенні. 

3.3.  Організація співпраці з відповідними фахівцями, чиновниками та 

громадськими діячами міст та територій України, які мають пам’ятки 

включені до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та їх практичної допомоги 

у підготовці номінаційного досьє для об’єктів історико-культурної 

спадщини м.Чернігова, які номінуються для включення до переліку 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

4.  Інші заходи, які будуть сприяти включенню історико-культурних пам`яток 

міста Чернігова до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та не 

протирічать чинному законодавству України.  

 

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 разі реалізації запропонованого проекту його результатами зможуть 

користуватись всі без виключення категорії мешканців міста Чернігова. 

       Після завершення процедури включення історико-культурних пам`яток міста 

Чернігова до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО зростуть доходи міського 

бюджету, які зможуть витрачатись на благо всіх його мешканців, збільшиться 

рівень доходів та заробітної плати багатьох людей, в Чернігові будуть створені нові  

робочі місця.    

        В кінцевому випадку якість життя мешканців міста Чернігова зросте.     

 

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)   

         Реалізація запропонованого проекту буде всіляко сприяти включенню історико-

культурних пам`яток міста Чернігова до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

        Після завершення процедури включення історико-культурних пам`яток міста 

Чернігова до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вони будуть внесені до всіх 

каталогів, інформаційно-рекламних матеріалів та туристичних маршрутів, які 

пропонуються для ознайомлення та відвідань мешканцям всіх континентів планети 

Земля. Туристична привабливість міста Чернігова значно зросте. За загальновідомою 

статистикою в декілька разів (а в деяких випадках на порядок) збільшиться кількість 

туристів (особливо закордонних з успішних розвинених країн громадяни яких мають 

високий рівень життя та доходів) які відвідають Чернігів. Це зможе сприяти 

значному збільшенню доходів бюджету нашого міста від туризму, збільшенню 

особистих доходів мешканців Чернігова, які є власниками або найманими 

працівниками всіх закладів туристичної інфраструктури, створить можливість 

значного її збільшення, розширення та покращення що призведе до значного 
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збільшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати найманих 

працівників. Туризм зможе стати однією з головних бюджетоутворюючих галузей 

Чернігова. 

           Бенефіціарами від реалізації запропонованого проекту будуть всі без виключення 

категорії мешканців міста Чернігова, якість життя яких, а в багатьох випадках і 

особисті доходи, зможуть зрости. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Піготовка, оприлюднення та популярізація 

відповідної інформації про об’єкти історико-

культурної спадщини м.Чернігова, які будуть 

номінуватись для включення до всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО та про можливі 

преференції та переваги, які зможе отримати 

м.Чернігів та його мешканці після реалізації 

такого включення 

 

1.1. Розміщення такої інформації на всіх наявних в 

місті рекламних конструкціях (білбордах, сітілайтах, 

рекламних щитах, розтяжках, місцях для реклами на 

зупинках громадського транспорту та ін.) 

40000 

1.2. Створення нових спеціальних інформаційних 

стендів у відповідних місцях для розміщення такої 

інформації. 

40000 

1.3. Розповсюдження такої інформації через 

різноманітні місцеві, загальноукраїнські та 

міжнародні засоби масової інформації (друковані та 

інтернет видання, телевізійні канали, радіостанції 

та ін.) 

40000 

1.4. Розміщення такої інформації на різноманітних 

наявних інтернет ресурсах 
5000 

1.5. Створення спеціального інтернет ресурсу 

присвяченого історико-культурній спадщині Чернігова 
40000 

1.6. Створення відповідних інформаційних та 

рекламних роликів та фільмів 
10000 

1.7. Виготовлення відповідної друкованої продукції 

(книжок, буклетів, фотосвітлин, поштових листівок, 
120000 
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календарів та ін.) 

1.8. Виготовлення відповідної різноманітної сувенірної 

продукції (значків, наліпок, прапорців, повітряних 

кульок, іграшок та ін.) 

120000 

1.9. Створення логотипу (або логотипів), якими 

будуть позначені історико-культурні пам’ятки міста 

Чернігова включені до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

20000 

2. Просвітницька робота  

2.1. Проведення лекцій та засідань за круглим столом 

на тему «Перлини історико-культурної спадщини 

Чернігова невід’ємна частина всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО» для різноманітних аудиторій 

80000 

2.2. Проведення Конференції «Об’єкти історико-

культурної спадщини м.Чернігова, які номінуються 

для включення до переліку всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО» з запрошенням експертів ЮНЕСКО, 

представників Міністерства культури України, 

Міністерства закордонних справ України, 

представників міст та територій України, які мають 

пам’ятки включені до всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО, провідних вчених, фахівців та громадських 

діячів у сфері охорони культурної спадщини та 

співпраці з ЮНЕСКО 

240000 

2.3. Проведення інформаційно-просвітницьких уроків, 

лекцій та інших заходів у середніх, спеціальних та 

вищих навчальних закладах міста Чернігова з 

вищеназваної тематики 

3000 

2.4. Організація та проведення різноманітних 

загальноміських заходів (днів  ЮНЕСКО і його 

всесвітньої спадщини та пам’яток, тематичних 

конкурсів на тему ЮНЕСКО та його пам’яток, 

виставок, концертів та ін.) 

10000 

2.5. Проведення тематичних екскурсій до об’єктів 

історико-культурної спадщини м.Чернігова, які 

номінуються для включення до переліку всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО 

2000 

3. Заходи з підготовки номінаційного досьє  

3.1. Організаційні заходи по залученню провідних 240000 
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вчених, фахівців та громадських діячів у сфері охорони 

культурної спадщини та співпраці з ЮНЕСКО до 

консультацій та практичної допомоги у розробці 

номінаційного досьє для об’єктів історико-культурної 

спадщини м.Чернігова, які номінуються для 

включення до переліку всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО 

3.2. Запрошення та організація консультації (або 

декількох консультацій) експертів ЮНЕСКО 

стосовно перспективи включення запропонованої 

номінації об’єктів історико-культурної спадщини 

м.Чернігова до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та 

залучення їх до практичної допомоги у її створенні 

240000 

3.3. Організація співпраці з відповідними фахівцями, 

чиновниками та громадськими діячами міст та 

територій України, які мають пам’ятки включені до 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та їх практичної 

допомоги у підготовці номінаційного досьє для 

об’єктів історико-культурної спадщини м.Чернігова, 

які номінуються для включення до переліку 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

240000 

     4.  Інші заходи, які будуть сприяти включенню 

історико-культурних пам`яток міста Чернігова 

до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

та не протирічать чинному законодавству 

України 

10000 

РАЗОМ: 1500000 

        В процесі реалізації проекту в разі виникнення необхідності можливий 

перерозподіл коштів між його складовими частинами в рамках загального бюджету 

проекту. 

 

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  

konstantincherni@gmail.com    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?    


	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)

