
Щодаток 1 до Положення про
громадський бюджет (бюджет
ylacTi) у MicTi Чернiговi

Бланк-заявка пропозицii (проекry), реалiзацiя якоi вiдбуватиметься за

рахунок коштiв громадського бюджеry (бюджеry участi) у MicTi
Чернiговi на 2018 piK та список мешканцiв MicTa Чернiгова, якi

пiдтримують цю пропозицiю (проект)

Iлентифiкацiйний номер проекц,
(впuсllс уllовнова)lсенuй 1lобочt,tй ор?ан )

ПРuМiПtКа: l1)iHк171rr, зазначаlLi,. *" с обrлв'язковuмъt dlя заllоыtаrtrtя,|

1.* Назва проекц, (не бLlьшtе ]5 c.liBl. Вiлкриття <<[I[коли естетичного виховання
<<Зима-Лiто>>>>

2.* Вид проект\, (необхidне пi.oKpec,,ltttltLt ittoclllaбul1lL| знак.,х". якчй вказ1)€ пlш1

проекm))

проект: маций х великий

Проект бl,ле реалiзовано на територiТ пriста Чернiгова klluu,tiпlъ назв), ж:ul11_1ово?о

м а с uBy / _tl iKp о р ай о н1, 1 :

.щеснянський та Новозаводський район.

3.* Адреса, назва \,станови/зак.lrад\,., бl,линк1,:

м. Чернiгiв. Br,;r. Г Бс"цова. 28. Примiщення з окремим входом та при_цегла земеjIьна

дiлянка дпя розташ\lвання павi;rьйон}-J-тя занять в _цiтнiй перiо.r.

4.* Короткий опис проекц, (lle бi.lьuле 50 c.ltB1

Вiлкриття школи флористики- декор},. дизайнl,та естетичного виховання кЗима-
лiто> д-rIя навчання талановитих та обдарованих дiтей та молодi з метою розвитк)I
творчих здiбностей та практичних навичок. навчання с\,часним напря\,{кам та
технологiям прикладного мистецтва, проект\,вання та формl,вання с\.часного мiського
середовиша. органiзацiя та проведення зага-цьномiських та всечкраТнських KoHKlpciB.

5. Опис проекц, (црлtуlлзьg= опuс просliп1l,н.е l1oBLпlell .ltic,tllttlllu вказiвкч н.а ц,б'скt,tl.

якuй lt o,эlc, е бl,цlr, llопlен uiйн ttм Bu к о н а.вце],l l1p о е lil11\, ),
IТТкола естетичного виховання кЗима-Лiто> б1-.че вiдкритою за адресою м

Чернiгiв Br,;T Белова 28.

I\4jсце розташ)-вання школи д)-же зр\чне дjrя мешканцiв. том)/ що в даЕоптl,районi
знаходиться териториа-iIьно близько 5 шкi-ц. б са.rочкiв. та багато насе_пення в даном)-

районi. шо д),же зр\,чно дJя навчання. Також с-цiд зазначити- шо кТТТко_ца>i розташована
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бl.квально на розв язцi загальномiського транспортr-. тобто с просте споJ).чення зi BciMa

районами

-Заняття в <Школi>l бr,д1,15 проводиться в спецiа-цьно облаштованом), приплiщеннi.

пJощею 80м2, /]ане примilт]ення мас с\часний стильний дизайн. спецiа_цiзоване якiсне
енергоефективне освiтлення. систеI\I\,притоLIно-витяrкноi вентиляцii. окремий санв\,зол.

окремий лвiр- окремий вхiд та при-Iегj]\, земе--Iьн\ дi;rянкr, близько ЗOOм2 дrм
проведення занять на свiжомr повiтрi в тепл\ погод)-. KpiM того примirцення

розташоване на (низьком\,) першоN{\, поверсi. шо дас змог\-для навчання вiдвiд),вачiв з

обмеrкеними фiзичнLlми можJIивостями.
-Метою проект\- являсться вi:криття шкоJrи ф;iористики. декор\ - дизайнi, та

естетичного виховання <Зима-Лiто>, д]я с\,часнсго навчення та-цановитих та

обдарованих дiтей та пло;lодi. з пос,-tiдl,ючtллл застос},ванняN{ отриманих знань та

практичних навичок дJIя проект\,вання та формr,вання с\,часного дизайнl, мiського
середовиша. органiзацiя та проведення зага-Iьноптiських та всеr,краiнських KoHKl,pciB.

-Навчання вiдвiд),вачiв базl,сться на ко}lп-lексноN,{\ та всебiчном1, пiдходi до
х).]оя.ньо-естетичного розвитк), .[ю.]ини. як особr-iстостi з використанням с),часних

TexHiK та техноJIогiй образотворчого мистецтва. HoBiTHix MaTepia-liB та нових досягнень
в дизайнi.

-Запрошенi вик",rадачi мають ве"irикий практичний досвiд та неодноразовi

переN4оги на все_r.краiнських конк\рсах з рiзнопtанiтних творчих :исцип-пiн. Навчання в

школi бl,лl,ть проводити високоосвiченi та компетентнi фахiвui рiзних напрямкiв, За

потреби. iснl,ють попереднi домовj]еностi на викjIаJання окреN{их дисцI4пJ-Iiн

фахiвцями-викладачами з м. Кисва. Молдови. Нiмеччини. Нi.черландiв та Прибалтики,
-План заняття передбачас отримання вiдвiд),вачем Bcix необхiдних iHcTpl,MeHTiB

та роздаткового матерiапl,на вибiр за особистого бачення реапiзачii технiчного
завдання та те\,{и.

-Програма дiяльностi <<ТТIколи> розрахована на школярiв i пiд,-liткiв. та допоможе
зорiентl,ватися в виборi майбl,тнього напрямк},розвитк) особистостi. це шлях до

розкриття творчих здiбностей. вiдпраt_tьовl-ваннi практичних навикiв.
-Займатися в <Шко;li бl,лl,ть мати змог\,всi бажаючi- за поперелнiп,r записом.

згiдно технiчних trлояlливостей.

-В програмi дiя-цьностi кТТТко-ци>> також перелбаченi заняття з вiковим
психологом. який допомо}iе вiдвiдr,вачам в перш),черг),пiдлiткового вiкl,вiдповiсти
на складнi життевi питання. типовi шiй вiковiй категорii: кХто я. та навiшо я iснr,ю?>-

<Як моя особиста ),часть може змiнити cBiT та середовище, в яком),я тtив1,?>. <Як

вирiшr.вати конфлiктнi питання. заlишаюч1,Iсь при цьом\ в повазi до опонента?>. та

iншi вахс-цивi та cvTTcBi питання. якi мають вiдношення лrя форм\,вання особистостi.
-Тако;к проектом передбачена TicHa спiвпраuя з КП <<Зеленб1,1> в формr-ваннi

нового естетичного вигJяд},мlста. спlльн1 розробки проектiв та реапiзашiя щодо

форлц,вання с},часноr,о мiського середовища (озеленення. -цандшафт. лекоративнi Mani

apxiTeKTl,pHi форми. тощо), Реа_цiзашiя проектlв план)/€ться пос,,I1довно: визначення

технiчного завдання-розробка поjlоження-проведення конк\,рс\l-гроI\4аJське

обговорення-реапiзашiя. в нас-цiдк\,чого MicTo змоя(е отримати \,нlкацьне та с\,часне

оформлення.



-Створення з числа 5,чнiв робочоi гр)-пи для органiзацiТ та проведення сезонних
та святкових конк\,рсiв-фестивапiв. спiльно з профiльними органiзацiями та

\/становами. Досвiд. отриманий в рез\,-цьтатi багаторiчноl'спiвпраrri з лiдерами напрямк\,

дозвопить органiзовr-вати святковi подiТ на н&,IIепiномr piBHi. врахов\,к)чи мiжнародний

досвlд.
Iснr,ють поперелнi домовJ]еностi шодо органi зашiйноi пiлтримки заходiв

наст\,пними органiзашiями :

-<Fоlk Ukraine>. Киiв- постiйна органiзашiя масштабних свят на Софiiвськiй.
]t4ихайлiвський площах. майданi Незатет,ностi. пл.Киrв, ОрганiзаIriя фан-зони до

<Евробачення-2017>. м.Киiв. Провелення Bce\-KpaiHcbKiTx KoHKl,pciB з прик-тадЕого

мистецтва, Органiзацiя кРезиденцii Святого \4ико"цая> l Софiiвсько]\{\ соборi м.КиТв.

-кFlоu,еr Shoи,l>. Киiв- плi;кнародна шко.rа. органiзашiя та проведегlня шорiчноi
головноТ подiТ для флористiв-.лизайнерiв та бажаючих <<Flоц,еr Pafi1>. пл.Киiв.

Провелення професiйного навчання iз зLil\ченнялл rtiтtнароlних фахiвuiв. Органiзацiя
сезонних фестива-тiв в м.Кисвi.

-кАсканiя Флора>. Киiв- виробник KBiTKoBoi про:l,кчii.
-В раплкам спiвпрацi з профi;rьниN{I] },прав--tiнняrtи та органiзацiями. з за-т,\,чення

рОбОЧОi Гр)'Пи <<IТТко_ци> можлива органiзашiя та прове1ення спj._тьними з)/сиjrлями

наст\,fIних заходiв:
-кРезиденцiя Святого \4ико,rая>.

-<Рiздвяна Казка>.

-кСвiтле свято Пасхи>
-ВсеlкраТнський конк),рс- фестивапь об'сктiв пендарц,.
-Свято IBaHa Кl,па-ти.

-Виставка KBiTiB до Дня Незапежностi.
-Всеl.краiнський конк),рс ф_лористiв ro !ня \4icTa.

-рiзноманiтнi святковi заходи.
-Шо), покази в MicbKoMl, Пацацi к\ -цьт\ ри.

б.* Iнформацiя стосовно дост\-[ностi (резl,льтатiв) rrроект\, д.пя мешканцiв MicTa

Чернiгова у разi його реалiзацii:
(црцlllлзьр= iнформацiя u4cldo doctltl,пHocllti .ltоэк,с сll1осуваll1uся. tlallpu,K,t.a,d, zoduH

робоmu об'скl,t1\,..ъtoж.luвоi'l1.1аllпl за корuсп1l)ва.ння, ка,lllеzоlэii _ttеtttканцi.в, якi зможllt1lь i
яш не з_I,1ож1|l11ь корu,сll1л)ваlпuсь peзy.-lblllL,lll\a.1llt рса.liзацii'dа,ноzо ltpoeKlll1,)

-Проект бl,ле абсолютно безкоштовний для r.чнiв нашоi шко-ци. a--Ie за

попереднiм записом на навчання. На заняттi тривапiстю ? годlтни вiдвiдr,вачi. пiд
керiвниuтвом фахiвця виготов.ilяють мистецьк), роботr,. як_r забирають з собою. та потiпл

tr{оNо.ть використов)iвати д_тrя 1,частi в KoнK\lpcax.

-Проект також являсться абсоrютно дост),пним д.-rя Bcix мешканцiв MjcTa i в
TpaHcпopTHoMv ceHcj. завдяки розташ\,ванню на ве-цикiй транспортнiй розв'язчi.

-Години роботи кШколи>> роблять вiдвiдl.вання дост_\,пним д-r]я дjтей. якi
вавчаються в 2 змiни- 1-е заняття з 9-З0 до ]1-j0.2-е заняття з 16 до 18 години.5 днiв
на ти}liдень-вiвторок. середа. четвер. п'ятнг,ця та сl,бота. Кi-цькiсть вiдвiдl,вачiв- 10

чоловiк на одне заняття. зага-цом 20 чоловiк в денъ. 100 чоловiк на тиждень. 52 тиtкнi-
загапом :5200 вlдвiдl,вань.
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7. Обгрl,нц,вання необхiдностi реалiзаuii проект\,. а також його бенефiпiари
(основна Jlепlа реа.liзацii 1,1poeKt11)," цэо(1,1елlа. якоi воно спlосу€1,1,1ься. заI?роI?онованi

рituення: 1,1ояснення. чо-л11: calьe ц.е завdання повull.н.о (l1,1lrr, ,rоliзслванс i якч-tt чuнсl_лl йоzсl

реа.чiзацiя Bt,l;luHe на поdа;lьutе Jtсut?1l11я .\lеLuканцlв. oCHoBHl ?p),ll.u ,l4еulканцtв я,кl

зJ,lожуll,Lь корuсп1l)ваl1,:uся рез),_Iьtllап,Lаllu реа,liзаttii завОанttя)

-Проект створення кТТТколи естетичного виховання <Зиiчта-Лiто>> направ;rений

зага,цом на пlдвишення естетичного рlвня пiдростаючого поколiння. форпт\,вання
к\._цьт\rри. розвитк\r практичних навичок. В рез1,;rьтатi навчання в <<IJТко_цi> б,r,де

сформована робоча гр),па з найтацановlттiших вiлвi_лl,вачiв д:rя розробки робочих
проектiв щодо формi,вання мiського середовиша та проведення заходlв.

-Участь робочоi'гр\ши в формr,ваннi мiського середовиша зробить наше
r,-,rюб.lене плiсто с\,часним. оформ--lениlt згiдно ocTaHHix свiтових тенденцiй.
привабrивIiм д"ш жите:riв rTicTa та тr-ристiв.

-Ваяливим явля€ться те. шо :iти не бl,лl,ть вештатися по в\-лицяпл- а пiд
керiвништвом досвiдчених фахiвчiв бl лl,ть робити 1-HiKanbHi витвори мистецтва.

8.* OpicHToBHa BapTicTb (бругго) проекту (Bci складовi проекту та Тх opicHToBHa

BapTicTb)

дписами пдонайменше 15 громадян Украiни, якi належать до територiальноi
громади MicTa Чернiгова, .мають право голосу та пiдтримyють цю пропозицirо
(проект) (oKpiM його aBTopiB), що дода€ться. Кожна додаткова cTopiHKa списку

4

Складовi завдання
OpieHToBHa BapTicTb

(брутто), грн

1.Послl,ги пов язанi з використанняN{ примiщення та
обладнання.

14з000

2. Придбання i ремонт iHcTplMeHTiB. 26000

З Оплата працi викладачiв та обслlтовlточого персоналу. 22,/650

4. Кошти на придбання додаткових матерiалiв для
виконання творчих робiт,5200 комплектiв зб4000

5. Витрати на канцеJшрськi товари, rrапiр, хозтовари 12000

6. Оренда оргтехнiки (ноl,тбl,к. принтер. N,I\-jlьтимедiйний

екран. флiпчарт. iнше)
1 8000

7. Транспортнi витрати на piK 24000

8 Премiа"тьний фонд длrя aBTopiB конк}рсних робiт на piK 30000

9,Витратна r{асть у конк)рсах 1 50000

Разом: 994б52грн.
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IIовиЕна мати таку ж форму, за винятком позначення настщrноi сторiнки (необхidно
dоdаmu орuziнал спuску у паперовiй форлwi).

10.* KoHTaKTHi данi aBTopiB пропозицii (проекry), якi будуть загальнодосryпнi, у
тому числi для aBTopiB iнших пропозицiй, мешканцiв, представникiв ЗМI, з метою
обмiну думками, iнформацiею, можливих )rзгоджень iт.д. (необхidне пidкреслumu):

а) висловлюю свою згоду на використаIIня мосТ електронноi адреси
an.bokach@gmail.com дJuI зазначених вище цiлей

Пйпис особи, що да€ згоду на використанЕя своеi електронноi адреси
б) не висловлюю згоди на використання моеi електронноi адреси для зазначених виIце

цiлей.
Примiтка:
KoHTaKTHi данi aBTopiB пропозицiй (проектiв) (тiльки для Чернiгiвськоi MicbKoT

ради), вказ)доться на зворотнiй сторiнцi бланку-заявки, яка е недост}тIною длrI

громадськостi.
11. Iншi додатки (якu4о сmосусmься)z

а) фотографiя/i, якi стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеЕим мiсцем реа_пiзацiТ проекту,
в) iншi, cyTTcBi длrI заrIвника проекту, якi саме?

Щодатковi матерiали буде надано в повному обсязi при детальному
обговореннi проекry, або на вимоry.




