
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 201_ рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)

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

1.* Назва проекту (не більше 15 слів): Театральний фестиваль просто неба «Під 
маскою легенд»

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

проект: □  малий [х] великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону): Міський палац культури, мала міська сцена.

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку: вулиця Івана Мазепи, 23, Чернігів, 
Чернігівська, 14000; Алея Героїв.

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

Проект фестиваль просто неба «Під маскою легенд» - є творчим єксперементальним 
майданчиком нового покоління міста Чернігова, і України вцілому.

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, 
який може бути потенційним виконавцем проекту):
Проект «Під маскою легенд» є театральним фестивалем просто неба -  святом творчості 
в місті. Проведення фестивалю іде в два етапи та два дні. Перший день в Міському 
палаці культури іде перегляд всіх вистав. На другий день гала концерт, нагородження 
та окремі виствави показуються на малій сцені міста на Алеї Героїв. У програмі 
фестивалю є проведення майстер класів від акторів театру та кіно, є «Авторська сцена»
- творчість без меж майданчик авторів.
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6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 
Чернігова у разі його реалізації:
(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин 
роботи о б ’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і 
які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)
Даний проект театральний фестиваль просто неба «Під маскою легенд» доступний 
кожному мешканцю та гостям міста Чернігів, оскільки його основна частина буде 
проходити на малій сцені міста, формат просто неба дає можлитвість зустрітися 
творчості (виконавцям) зі своїм глядачем.

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)

Майбутне вже сьогодні і зараз залежить від нас, і хто як не ми можемо і повинні 
сприяти вихованню нового покоління. Діти наше майбутне, а отже ми повинні вкладати 
і ростити нове покоління. Культурно-вихована людина -це вільна людина, сильна 
людина. Мета фестивалю -  виховання дітей, театр це та кафедра з якої можна робити 
добро.

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

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

1. Оренда Міського палацу культури 15000

2. Оренда звукового обладнання 50000

3. Призи для учасників фестивалю 20000

4. Реклама фестивалю 10000

5. Декоративне оформлення фестивалю 10000

6. Організація фестивалю 15000

РАЗОМ: 120000
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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 
(інеобхідно додати оригінал списку у  паперовій формі).

10.* К онтактні дані авторів пропозиції (проекту), як і будуть загальнодоступні, у 
тому числі для авторів інших пропозицій, меш канців, представників ЗМІ, з метою 
обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної 
k.bushtruk@ gm ail.com  для зазначених вище цілей

• с "'/і/Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси і,
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для заіначени 
цілей. V  

Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Чернігівської міської 
ради), вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для 
громадськості.
11. Інш і додатки (якщо стосується):

а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?

адреси

З
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