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Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 
рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 
Чернігові на 201_ рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  
 

Ідентифікаційний номер проекту 
(вписує уповноважений робочий орган ) 

 

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

 
1.* Назва проекту (не більше 15 слів):  
Міжнародна олімпіада з робототехніки "СіверТехФест" та регіональний відбірковий 
тур Всеукраїнського фестивалю First Lego League Junior.  
 
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує тип проекту): 

проект:    малий  
 
Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового          
масиву/мікрорайону): Деснянський район, центр 
 
* Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

м. Чернігів, Мстиславська 9 офіс 301 

 
* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)  
Міжнародна олімпіада з робототехніки сприяє розвитку дитини в сфері інновацій та 
технолгій.В ході заходу  відбуваються змагання з робототехніки  та демонстрація 
стартап-проектів з екологіної проблематики, згідно  заявленої теми цього року, між 
командами учасників ( вік 6-18 років), з різних міст України, Білорусі, Польщі та Чехії. 
 
Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який            
може бути потенційним виконавцем проекту): 
Це свято для дітей та підлітків, що дасть можливість продемонструвати свої знання та             
навчитися новому.  
Захід розрахований на 250 -300 осіб.. 
Для участі в олімпіаді кожна команда повинна виконати такий алгоритм: 
Отримати завдання - місію щодо виконання проекту; 
Вибрати командою стратегію виконання завдання; 
Спроектувати робота, відповідно до вимог місії, у відведений час (2 години           
30 хвилин); 
Запрограмувати та відкалібрувати робота для виконання місії; 
Продемонструвати результати роботи над проектом, взявши участь в змагальному етапі. 
 

1 
 

a.korukovets
Пишущая машинка
67

a.korukovets
Прямоугольник

a.korukovets
Пишущая машинка
20



2 
 
Для участі в фестивалі, кожна команда має:  
Вивчити тему та обрати проблему для дослідження; 
Дослідити обрану проблему та знайти спосіб її вирішення; 
Побудувати рухому модель, що демонструватиме інноваційне рішення команди; 
Намалювати постер; 
Підготувати презентацію команди; 
Бути дружніми та допомагати один одному. 
 
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)  
 Участь в заявлених проектах для дітей є безкоштовною. 
 
 
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)   

В епоху активної глобалізації та загострення проблем екології надзвичайно важливим є            
залучення дітей шкільного віку до процесу їх вирішення та впровадження методів і            
прийомів проектної діяльності для надання можливості реалізації ідей молодого         
покоління щодо збереження навколишнього середовища. 
 Метою нашого пректу є:  
а) Мотивувати дітей до вивчення наук: технології, математики, фізики; 
б) Стимулювати до вирішення актуальних світових питань за допомогою конструкцій з           
підручних матеріалів, а також конструкторів: металевих, “Знаток”, lego, lego education          
тощо. 
в) Активно  впроваджувати отримані результати досліджень в практичну діяльність. 
 
8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна           
вартість)  

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.Основні витрати на фестиваль 50000 

2.Обслуговування фестивалю 35000 

3.Кейтерінг 35000 

4.Подарунки та майстер-класи 80000 
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5.Реклама та поліграфія, відео-фото звіт 50000 

6.Інші витрати  9000 

РАЗОМ: 259.000 

 
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): 

висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси        
Coolschoolch@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? 

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