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

 

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

…..Творча майстерня казок Чернігова.…………………………………..…………… 

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

 

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

проекту): 

проект:   V малий       
  

  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

…місто Чернігів ………………………………………………………..…………… 

 

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

КУ «Туристичний інформаційний центр» Чернігівської міської ради………..…………… 

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

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

 

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

Ознайомлення дітей та підлітків з історією та культурою міста шляхом залучення до 

навчання в «Творчій майстерні казок Чернігова», результатом якого стане написання 

авторських казок дітьми для дітей, а також участь випускників у проекті «Творча 

майстерня казок Чернігова 2.0: герої оживають», де учні матимуть можливість 

розробити сценарії для театральних постановок.    

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

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

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

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Ознайомлення дітей та підлітків з історією та культурою міста Чернігів шляхом 

залучення бажаючих до навчання в «Творчій майстерні казок Чернігова». Навчання 

передбачає 10 тематичних занять, побудованих із використання методів та інструментів 

інтерактивного навчання: ігри, квести, фасилітація, менторство тощо. Діти отримують 

навички креативного та критичного мислення, абстрактного світосприйняття.   

Результат –  написання авторських казок про Чернігів дітьми для дітей. 



Випускники «Творчої майстерні казок Чернігова» матимуть можливість продовжити 

навчання в «Творчій майстерні казок Чернігова 2.0; герої оживають», в результаті якої 

учні на  основі власних казок розроблять сценарії для дитячих театральних постановок 

в  аматорських театрах.    

 

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)  

Даний проект  безкоштовним для учасників. Кількість учасників у  «Творчій майстерні 

казок Чернігова» до 20 учасників, а  в проекті «Творча майстерня казок Чернігова 2.0: 

герої оживають» передбачена кількість учасників до 15 осіб.   За результатами  роботи 

майстерень стане підготовка , естетичне та художнє оформлення та друк книжок, що 

поповнять колекцію   дитячих літературних творів про Чернігів. А на основі сценаріїв, 

написаних за мотивами дитячих казок, будуть реалізовані кращі театральні дитячі 

вистави, глядачами яких стануть мешканці та гості міста Чернігів.  

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

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)  

Сьогодні актуальним  є  створення умов для розвитку розкриття творчої особистості 

дітей. Можливість фантазувати, співставляти реальність з віртуальним світом, 

застосовувати речові обороти, готувати описи та вибудовувати логічну структуру 

сюжету, спираючись на отримані знання з історії та культури міста. До того, майстерні 

дозволяють формувати навички комунікації, підвищують рівень емоційного інтелекту 

та впевненості в власних силах.   

Результати роботи  майстерень можна впроваджувати в навчальний процес з метою 

інтерактивного вивчення історії рідного краю, культурного мовлення, формування 

позиції свідомого громадянина. 

Відтак даний проект є унікальною платформою для самореалізації та розкриття 

потенціалу дітей міста.   

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

 

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

вартість)   

  Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1 
Оренда  приміщення (почасово), 40 годин 

*150 грн. 
6000,00 

2 Фліпчат 2500,00 

3 Портативний проектор 10000,00 



4 Портативний екран 2000,00 

5 Стільці 20*500 грн. 10000,00 

6 

Канцелярія (папір А4, маркери кольорові, 

маркери для фліпчарту, фломастери, 

малярний скотч, кольоровий папір, 

фотопапір А4,  степлер, ручки, блокноти 

для записів, олівці, папки, папір для 

фліпчарту).  

13000,00 

7 Дипломи (дизайн, виготовлення) 11000,00 

8 

Підготовка до друку (набір тектів послуги 

з редагування та літературної корекції, 

послуги з художнього оформлення книжок, 

макетування) 

57000,00 

9 Нарахування, 22% 12540,00 

10 Друк книжок, 500 од.  55000,00 

11 Послуги дизайнера (ЦПХ) 6000,00 

12 Нарахування, 22% 1320,00 

13 Послуги фотографа (ЦПХ) 6000,00 

14 Нарахування, 22% 1320,00 

15 Адміністрування проекту (ЦПХ) 15600,00 

16 Нарахування, 22% 3432,00 

17 

Оплата роботи тренерів за 40 годин занять, 

3 особи (координатор, фахівець-практик, 

фасилітатор) (ЦПХ) 

55000,00 

18 Нарахування, 22% 12100,00 

19 
Розробка авторської  навчальної програми 

(ЦПХ) 
15600,00 

20 Нарахування, 22% 3432,00 

 
Разом 298844,00 

 

 

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  

aannet82@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): 

 Фотографії з «Творчої майстерні казок Чернігова» з Маргаритою Бордонос, який було 

реалізовано в період лютий – травень 2019 року.  
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