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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 2020 рік та список 

мешканців міста Чернігова, які підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
66 

 

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

 

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

 Бібліоковоркінг: Крайнебо 

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): Новозаводський район 

Для громади міста………………………………………………..…………… 

 

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку: 14000 М. Чернігів, вул. Кирпоноса 22, 

Центральна міська бібліотека ім.. М. Коцюбинського 

  

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

 

Проект має на меті створення простору для спільної роботи, творчості (кворкінг-центр) та 

неформального навчання людей різного віку. Проект передбачає проведення цілого ряду 

культурно-просвітницьких заходів: лекцій, тренінгів, майстер-класів, презентацій, 

консультацій. 

Разом з тим цей простір буде легко трансформуватися для проведення творчих заходів 

(музичних виступів, творчих вечорів тощо).  

 

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

може бути потенційним виконавцем проекту):  

Враховуючи загальні світові тенденції, бібліотека перестає бути лише книгозбірнею, 

розширюючи свої функції і перетворюючись на культурний осередок, простір для 

неформального спілкування, місце для реалізації освітніх і творчих проектів. Відгукуючись 

на актуальні запити суспільства, бібліотека стає багатофункціональним суспільним 

простором. Тут мають відбуватися заходи для різної вікової аудиторії, починаючи від 

звичних книжкових презентацій до сучасних фестивалів.  

Завданням проекту є надання містянам можливості для реалізації власних творчих проектів 

різного напрямку, обміну досвідом. Створення умов для підвищення освітнього рівня 
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громадян будь-якого віку, набуття нових умінь та навичок. Передбачається надання 

навчальних послуг з основ комп’ютерної грамотності, вивчення англійської мови, 

української мови та літератури,  історії культури України, історії рідного краю, психології, 

консультування з юридичних питань, тощо. У рамках проекту передбачається створення 

Клубу інтелектуального кіно. 

Проект передбачає зручне зонування простору. Для різних сценаріїв використання 

(презентація, лекція, музичний виступ, фестиваль, виставка тощо) передбачається 

облаштувати відповідні зони, які за потреби можуть бути легко трансформовані. Наприклад, 

можливість організувати меблі так, щоб була можливість і для індивідуальної, і для групової 

роботи. Окремо планується організувати простір для відпочинку, спілкування, перекусу 

чи кава-брейку. 

 

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)  

Проект буде доступним та безкоштовним для всіх громадян міста будь-якого віку. 

Години роботи бібліотеки з 10.00 до 20.00 

Вихідний день – середа 

Останній понеділок місяця – санітарний день 

 

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)    

Основна мета проекту полягає в тому, щоб забезпечити громаду міста сучасним 

безкоштовним відкритим простором для спілкування, навчання та реалізації творчих 

проектів людей різного віку. Це дасть можливість для зустрічей та обміну досвідом між 

людьми різних вікових та соціальних груп.  

Міжнародний досвід показує, що майбутнє бібліотек – за  перетворенням у культурно-

інформаційні центри, які будуть надавати широкий спектр послуг для різних цільових груп.  

 

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

 

 

Розробка проекту з дизайну та ремонту приміщення 60000 грн 

Заміна дверей (4 шт) 60000 грн 

Придбання безкаркасних меблів (20 шт*2000 грн) 40000 грн 

Придбання стільців (15 шт*500 грн) 7500 грн 

Сегментний стіл (6 шт*3000 грн) 18000 грн 
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Жалюзі (25 м.кв.*520 грн) 13000 грн 

Освітлення (світильники настільні, 10 шт*350 грн) 3500 грн 

 Рідкокристалічнийтелевізор (1 шт) 20000 грн 

Конструкції для зонування приміщення 20000 грн 

Підлоговий кулер для води 2500 грн 

Термос-помпа 4 л 700 грн 

Ноутбук (2 шт*15000 грн) 30000 грн 

Багатофункційний пристрій  6000 грн 

Мікшерний пульт із вбудованим підсилювачем 10000 грн 

Кардіодний сценічний мікрофон (набір зі стійкою та 

кабелем, 2*4000 грн) 
8000 грн 

Акустична система 6000 грн 

Фільтр мережевий (5 м) (2*300) 600 грн 

Цифрова відеокамера НС-MDHЗЕ 20000 грн 

Оплата послуг лекторів  15000 грн 

Оплата проживання запрошених лекторів 20000 грн 

Оплата харчування запрошених лекторів 25000 грн 

Поточні витрати для проведення майстер-класів та 

тренінгів (канцелярія та видаткові матеріали) 
12000 грн 

Придбання методичних матеріалів для проведення 

тренінгів 
5000 грн 

Друкована рекламна продукція (афіші, буклети, банери) 18000 грн 

Сувенірна продукція, квіти 20000 грн 

Інформаційна підтримка 20000 грн 

Система відеоспостереження 10000 грн  

 470800 грн.  

 

9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до 

територіальної громади міста Чернігова, мають право голосу та підтримують цю 
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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 erakhno@gmail.com    

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.  

 

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?  

 

12.* Автори пропозиції (проекту) та їх контактні дані (дані необхідно вписати чітко і 

зрозуміло). Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Чернігівської 

міської ради: 

** Будь-ласка, вкажіть особу/уповноважену особу/уповноважених надавати інформацію 

представникам Чернігівської міської ради. 

***  Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Чернігова 


