
 

Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься  

за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 

Чернігові на 2020 рік та список мешканців міста Чернігова,  

які підтримують цю пропозицію (проект) 

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
33 

 

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

 

1.*Назва проекту(не більше 15 слів): 

«Сучасна арт-студія» 

 

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

витрат): 

проект:   малий великий 

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):м. Чернігів, вул. Шевчука, буд.11, Чернігівський ліцей № 32  

 

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

м. Чернігів, вул. Шевчука, буд.11, Чернігівський ліцей № 32  

 

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

Чернігівським ліцеєм № 32 з 2010 року започатковані та проводяться на 

постійній основі масові заходи творчого та художньо-естетичного напрямку для 

мешканців мікрорайону та міста Чернігова (ярмарки, фестивалі, майстер-класи, 

традиційні і народознавчі свята).  

Для проведення масових заходів залучаються обладнання та технічні засоби 

майстерні трудового навчання ліцею. Проте, на жаль, майстерня оснащена застарілим 

обладнанням, а саме: швейними машинами, які були придбані у 1989 році, морально та 

технічно застарілі і не підлягають ремонту. Кухня взагалі не оснащена необхідним 

сучасним обладнанням для організації проведення масових заходів у межах міста 

Чернігова.  

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту) 

Для кожної людини дуже важливо мати можливість самовираження, 

самоствердження, самореалізації, розвитку своїх творчих здібностей, що збагачують її 

емоційний світ, формують образну уяву, естетичний смак, художнє мислення, 

збільшують потребу творчої праці.  

За допомогою сучасного обладнання з'явиться можливість виготовляти, 

удосконалювати та презентувати вироби, створені руками творчих особистостей,                    

а в майбутньому це можливо сприятиме й започаткуванню власної справи. 

Праця на сучасному обладнанні дасть можливість розвивати навички 

самоорганізації та практичної діяльності, необхідних у житті кожної людини, а 
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виконання різних видів робіт у модернізованій майстерні дасть можливість 

визначитись із улюбленою справою та зробити оптимальний вибір професії.  

Отже, створення арт-студії на базі Чернігівського ліцею № 32 та облаштування 

творчої майстерні і кабінету кулінарії у сучасній, новітній формі, з новітнім 

обладнанням є необхідною передумовою для реалізації та розвитку особистості 

кожного мешканця міста Чернігова. 

З метою реалізації проекту, інформація про діяльність Арт-студії буде 

розміщена на сторінці вже існуючої групи у соціальній мережі Facebook, інших засобах 

масової інформації та у приміщенні ліцею. 

 

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)  

Пріоритетним напрямком стосовно доступності та результативності проекту           

є щоденна робота арт-студії «Творчість для всіх» упродовж тижня відповідно                   

до встановленого графіку, організована для дітей, молоді, мешканців мікрорайону та 

міста Чернігова. 

Планується: 

1) проводити на базі арт-студії, щомісячно, майстер-класи швейної і 

кондитерської справи із залученням народних майстрів та умільців нашого міста, 

області, творчих та ініціативних особистостей; 

2) спільно з методичним центром управління освіти Чернігівської міської ради 

на базі арт-студії здійснювати методичний супровід вчителів трудового навчання міста 

Чернігова, проведення практичних семінарів згідно з планом роботи методичного 

центру; 

3) використовувати обладнання арт-студії під час проведення управлінням 

освіти Чернігівської міської ради міських олімпіад з трудового навчання; 

4) спільно з Міським центром зайнятості на базі арт-студії проводити для 

випускників 9-11 класів ознайомлення з професією швачки та повара-кондитера із 

залученням відповідних фахівців; 

5) спільно з технологічним факультетом Національного університету 

"Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка на базі арт-студії ліцею організовувати 

проведення студентами та викладачами факультету безкоштовних майстер-класів           

для мешканців мікрорайону та міста Чернігова, з подальшим висвітленням у засобах 

масової інформації та соціальних мережах; 

6) проводити на території мікрорайону, щорічно, у вересні-жовтні, для його 

мешканців та жителів міста Чернігова «Ярмарок професій», який включатиме в себе 

виставку швейних та кулінарних виробів; 

7) використовувати сучасне обладнення арт-студії на виготовлення і пошив 

костюмів для виступу дітей на різноманітних міських конкурсах і заходах; 

8) проводити на території мікрорайону, щорічно, традиційні заходи з нагоди Дня 

козацтва, Різдвяних свят, Масляної тощо для його мешканців та жителів міста 

Чернігова з виготовленням національних страв за допомогою обладнання арт-студії; 

9) організовувати проведення на території мікрорайону, щорічно, благодійного 

ярмарку виготовлених речей на базі арт-студії, що дасть можливість допомагати 

малозабезпеченим мешканцям міста Чернігова; 

10) організовувати проведення на території мікрорайону, щорічно, Дня 

відкритих дверей з метою ознайомлення з діяльністю арт-студії, зацікавлення і 

залучення більшої кількості мешканців міста Чернігова до її роботи, за допомогою 

рекламної компанії з інформування щодо заходів арт-студії та результатів її діяльності; 
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11) спільно з громадською організацією міста Чернігова "Жіноча сотня" 

організовувати на базі арт-студії за допомогою гуртківців ліцею надання волонтерської 

допомоги з пошиву медичних сумок для медичних працівників Збройних Сил України 

та інших військових формувань, які виконують свій обов'язок із захисту Батьківщини         

у зоні проведення Операції Обєднаних Сил на Сході України; 

12) здійснювати на базі арт-студії, в рамках реалізації проекту «Милосердя», 

співпрацю з міськими соціальними службами щодо надання мешканцям міста 

Чернігова з обмеженими можливостями безоплатної допомоги побутового характеру          

з пошиву та ремонту одягу; 

13) організовувати на базі арт-студії за допомогою гуртківців ліцею надання 

безоплатних побутових послуг з ремонту одягу мешканцям мікрорайону та міста 

Чернігова, які не мають такої можливості вдома; 

14) надавати на базі арт-студії консультативну та практичну допомогу 

мешканцям мікрорайону та міста Чернігова, які цікавляться рукоділлям і народною 

творчістю через ведення блогів та роботи ініціативної групи у соціальних мережах         

(до речі, така група вже існує на сторінці Facebook); 

15) як підсумок, на кінець року, організовувати та проводити показові виставки 

робіт для мешканців міста Чернігова.  

 

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: Успіх діяльності арт-студії певною мірою залежить від чіткої її організації 

та наявності сучасного обладнання і технічних засобів. Тому, основною метою проекту 

є:  

- створення зонової арт-студії для реалізації різноманітних видів творчої роботи, 

розкриття талантів та творчого потенціалу дітей та дорослих; 

- облаштування сучасного арт-простору для проведення інтерактивних масових 

заходів з метою розвитку творчого потенціалу, обміну досвідом.  

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Швейна машина «Вrother» 8 х 2998.00=23984.00 

2.Праска «Tefal» 2 х 555.00=1110.00 

3. Дошка для прасування 1 х 687.00=687.00 

4. Ножиці універсальні 220 мм 10 х 75.00=750.00 

5. Витяжка кухонна «Pyramida» 2 х 2478.00=4956.00 

6. Повітропровід «Алювент» 120х3м 2 х 159.00=318.00 
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7. Набір посуду (каструлі) 6 предметів 2 х 1599.00=3198.00 

8. Сковорода для млинців 3 х 249.00=747.00 

9. Сковорода алюмінева 3 х 289.00=867.00 

10. Сковорода чавунна 3 х 269= 807 

11. Набір ножів 2 х 729= 1458 

12. Сервіз столовий (тарілки) (6 персон) 3 х 567.00=1701.00 

13. Сервіз чайний (21 предмет) 1 х 4989= 4989  

14. Чашка с блюдцем (6 персон) 3 х 449.00=1347.00 

15. Набор ложок чайних (6 штук) 3 х 57.00=171.00 

16. Набор ложок столових (6 штук) 3 х 93.00=279.00 

17. Набор виделок (6 штук) 3 х 72.00=216.00 

18. Чайник електричний 1 х 329.00=329.00 

19. Піч мікрохвильова 1 х 2899.00=2899.00 

20. Плита склокерамічна 2 х 9199.00= 18398 

21. Плитка індукційна «Hausmark»        2 х 3199.00=6398.00 

22. Автоматичний вимикач 2 х 130= 260 

23. Змішувач 2 х 1200 = 2400 

24. Ноутбук НР 1 х 10399 = 10399 

25. Холодильник 1 х 7000 = 7000 

26. Дизайн стіни 10 м.кв. х 150 = 1500 

РАЗОМ: 97168 

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). 
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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  

yachmennyk.elena@gmail.comдля 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.  

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?   


