
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 20і£р ік  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): Креативне Творче Об'єднання «Академія 
Зірок» , об'єднання творчих дітей та молоді у цілому.

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

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону): Залучення дітей міста Чернігова.

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

Міський Палац Культури , вул. І. Мазепи, 23

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів) ;
- розвиток дитяче - молодіжної творчості у м. Чернігові;
- підтримка юних талантів та надання можливостей для творчої 

самореалізації;
- виховання патріотичної, здорової, всебічно розвиненої та успішної нації;
- індивідуальні й підхід до формування творчої особистості;
- упровадженн і новаторських методики кращих фахівців у різних творчих 

напрямках;
- розвиток бг а одійних проектів, участь у соціально-культурного життя 

міста, актимз зція роботи волонтерського руху.

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 
який може бути поп енційним виконавцем проекту):
Креативне Творче Об'єднання «Академія Зірок»
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1 .Випуск дитячого журналу «City Dolls» за участю обдарованих дітей, молоді 
творчих колективів міста і усіх бажаючих, формат А-4, сторінки -  100, кількість 
1000 шт.
2. Підтримка і звітні концерти творчих колективів міста:
- Народний художній колектив театр танцю «Слов’яни»
- Образцова спортивно-циркова студія "Тріумф";
- Народний колектив сучасного танцю “Парадокс”;
- Народний колектив естрадного танцю шоу балет «Ярмарка»;
- Зразковий колектив танцювальний центр “Інсайд”;
- Зразковий народний колектив «Квітка»;
- Вокальний шоу -  гурт «Конфетті».

3.Відкритий багатожанровий фестиваль «Академія Зірок». Жанри: 
інструментальний, вокальний, хореографія, оригінальні. Цілі: виявлення 
талановитих дітей і подальша робота.

4.Щорічне встановлення рекорду України у м. Чернігові. Ми беремо на себе 
відповідальність встановлювати нові рекорди у Чернігові і досягати їх за участю 
талановитих та творчих колективів міста.

5.Зовнішня міська ~ематична соціальна реклама до Дню Захисту Дітей 
Чернігова. Створення соціального рекламного проекту міста дитячої тематичної 
фотовиставки у вигляді зовнішньої реклами: біг-борди, біл-борди, сіті-лайти, 
слоганом є «Діти - золоті зразки нашої сучасної індустрії». Формування культури 
і смаку на основі сучасних українських традицій.

6.Міський багатожанровий фестиваль «Дитячі Різдвяні Зустрічі» у форматі 
фестивалю буде проходитиме конкурс «Дитяча Княжна Київської Русі» - 
показові виступи творчих колективів міста, оголошення нових творчих 
досягнень, презентація кожного колективу та кожної дитини, нагородження 
керівників і дітей дипломами, кубками, подарунками. Вітання дітей від керівників 
колективів та батьків з новомодними святами. Фестиваль проходить до Дню 
Святого Миколая.

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 
Чернігова у разі йоі о реалізації:
(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин 
роботи о б ’єкту, моосливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і 
які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)
Формування культури на основі традицій, сприяти вихованню громадянської 
самосвідомості, привернення уваги суспільства до прикладів захисту і 
збереження життя діяльності дітей, молоді, збереження і зміцнення в свідомості 
людей традиційних духовних, моральних і культурних цінностей. Робота 
проекту розрахована в денний і вечірній час доби, має вільний доступ кожному 
бажаючому. Вікова категорія від 4-ох до 25 років.
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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 як ім  чином його 
реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які 
зможуть користуватися результатами реалізації завдання) Формування гуманного 
ставлення до оточуючих і виховання активної життєвої позиції у дітей та 
підлітків. Дитина - образ цілого нинішнього покоління, яке втрачає усвідомлення 
духовних цінностей, ідучи в сферу жорстокості та байдужості нашого часу. 
Проект розрахований на підвищення рівня відповідальності за життя і здоров'я 
ближнього. Всебічного розвитку молоді, дітей та профілактика негативного 
прояву у дитячому та юнацькому середовищі, організація змістовного дозвілля 
розрахована на дітей, підлітків та молодь, а так само батьків та інших родичів: 
бабусь і дідусів ...

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

Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

1. Випуск дитячого журналу «Сіїу Во11$>> 50 000 грн 00 коп

2. Звітній концерт творчого колективу міста:
Народний художній колектив театр танцю «Слов’яни», 
оренда залу та апаратура, поліграфія, рекламні послуги, 
оформлення приміщення та фото и відео.

14 000 грн 00 коп

3.Звітній концерт ТЕ.орчого колективу міста: Образцова 
спортивно-циркова студія "ТРИУМФ", оренда залу та 
апаратура, поліграфія, рекламні послуги, оформлення 
приміщення та фото и відео.

14 000 грн 00 коп

4.Звітній концерт творчого колективу міста:
Народний колектив сучасного танцю “Парадокс”, оренда 
залу та апаратура, поліграфія, рекламні послуги, 
оформлення приміщення та фото и відео.

14 000 грн 00 коп

5.Звітній концерт гьорчого колективу міста: 
Народний колектив естрадного танцю шоу балет 
«Ярмарка», оренда залу та апаратура, поліграфія, 
рекламні послуги, оформлення приміщення та фото и 
відео.

14 000 грн 00 коп

б.Звітній концерт .творчого колективу міста:
Зразковий колектив танцювальний центр “Інсайд”, 
оренда залу та апаратура, поліграфія, рекламні послуги,

14 000 грн 00 коп
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оформлення приміщення та фото и відео.

7. Звітній концерт творчого колективу міста:
Зразковий народний колектив «Квітка», оренда залу та 
апаратура, поліграфія, рекламні послуги, оформлення 
приміщення та фото и відео.

14 000 грн 00 коп

ч»

8. Звітній концерт творчого колективу міста: 
Вокальний шоу -  гурт «Конфетті», оренда залу та 
апаратура, поліграфія, рекламні послуги, оформлення 
приміщення та фото и відео.

14 000 грн 00 коп

9. Відкритий багатожанровий фестиваль «Академія 
Зірок» (орієнтовна кількість учасників 700 люд.., оренда 
залу та апаратура, (2  дні) учасникам медалі, поліграфія 
(дипломи та афіші), кубки і статуетки, відео та фото, 
харчування для жури та оформлення залу)

45 000 грн 00 коп

8. Щорічне встановлення рекорду України у м. Чернігові 
з творчими колективами міста, реєстрація в реєстрі 
рекордів в Україні, допоміжні матеріали для 
встановлення рекорду, дипломи керівникам, відео та 
фото, оренда апаратури, рекламні послуги та поліграфія.

25 000 грн 00 коп

9. Зовнішня міська тематична соціальна реклама до 
Дню Захисту Дітей Чернігова 10 000 грн 00 коп

10. Міський багатожанровий фестиваль «Дитячі Різдвяні 
Зустрічі» (орієнтовна кількість учасників 700 люд., 
оренда залу та апаратура ( 2 дні), солодкі подарунки 
учасникам, дипломи та подарунки керівникам, 
поліграфія (дипломи та афіші), кубки і статуетки, відео 
та фото, рекламна послуги, харчування для жури та 
оформлення приміщення)

70 000 грн 00 коп

РАЗОМ: 298 000 грн 00 коп

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):
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а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
marina-680@ukr.net для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адр<
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для 
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Чернігівської міської 
ради), вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною д ія 
громадськості.
11. Інші 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?

mailto:marina-680@ukr.net

