
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 ) 
70 

 

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

 

1.* Назва проекту:  

Сучасний вуличний сценічний простір у дворі Чернігівського філармонійного 

центру 

 

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

проекту): 

проект:   
  

 малий       ×  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова  

Проект має на меті облаштування сучасного вуличного сценічного простору у дворі 

Чернігівського філармонійного центру для проведення концертів, театральних дійств, 

фестивалів та інших заходів, доступ до якого матиме вся громада м.Чернігова та 

області 
 

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

14000, Чернігів Проспект Миру, 15 

Чернігівський обласний філармонічний центр фестивалів та концертних програм.  

 

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

Усвідомлюючи зростаючий суспільний попит на академічне мистецтво, філармонія 

створює власні мистецькі проекти, які реалізуються не тільки в приміщенні самої 

філармонії, а й у літній час на подвір’ї. Але стан даної мистецької локації потребую 

осучаснення, облаштування задля комфортного розміщення і артистів і глядачів, 

встановлення сучасних тентів задля збереження архітектурної композиції подвір'я 

історичної будівлі. 

 

 

5. Опис проекту 

Основними завданнями філармоній на сьогодні є концертна діяльність із метою 

широкої пропаганди вітчизняного й зарубіжного мистецтва, класичної спадщини, 

відродження української національної культури, проведення міжнародних та 

всеукраїнських конкурсів і фестивалів, участь у загальнодержавних та міжнародних 

художніх проектах, презентаціях, творчих звітах, науково-практичних конференціях, 

виставках, мистецько-культурних та громадських акціях, тощо. Філармонія постійно 

шукає різноманітні форми концертної діяльності, які б задовольнили естетичні потреби 



слухачів. Це фестивалі, конкурси, абонементні концерти, літературно-музичні 

композиції, вистави, тощо. 

Адже саме в площині філармонійного мистецтва зосереджений основний капітал 

музичного професіоналізму, найвищі здобутки і найбільший морально-виховний 

потенціал держави. 

 

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 

Чернігова у разі його реалізації: 

 

Результатом реалізації даного проекту має стати сучасний культурно-мистецький 

простір, на якому можна проводити більшість заходів у теплий період року.  

Цільова аудиторія - населення громади м. Чернігова та області, колективи, які 

запрошуватимуться в рамках гастрольної діяльності, тощо. 

 

 

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари  

Основними  завданнями, які має на меті проект є:  збереження й актуалізація 

національної музичної спадщини, популяризація академічних напрямків музичного й 

музично-театрального мистецтва, матеріально-технічне переоснащення даної локації з з 

метою залучення творчої молоді до сфері музичного мистецтва, підтримка 

новаторських підходів у створенні нових концертних програм і музично-театральних 

вистав.  За допомогою вирішення питань нового покриття майданчика, комунікацій, 

озеленення, тощо, планується вирішити питання більш комфортного розміщення 

артистів та глядачів, а встановлення сучасних тентів допоможе вирішити питання  

збереження архітектурної композиції подвір'я історичної будівлі міста. 

 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Покриття тротуаоною плиткою 240000,00 

2. Сцена 113200,00 

3. Вуличні меблі 32000,00 

4. Тент для глядачів 223000,00 

5. Стільці 56000,00 

6. Ілюмінація 10400,00 

7. Озеленнення території 33 000,00 

8. Урна металева 4680,00 



9. Афішна тумба 90000,00 

10. Транспортні витрати 28 000,00 

11. Монтажні роботи 50000,00 

12. Координація проекту 30000,00 

13. непередбачені витрати 5%  45514,00 

РАЗОМ: 955 794,00 

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  

cult.prosvit@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?  

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

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

mailto:cult.prosvit@gmail.com

