
Додаток l до Положення про
громадський бюджет (бюджет
участi) у MicTi Чернiговi

Бланк-заявка пропозицiт (проекту), реалiза цiя якот вiдбуватиметься за
рахунок lсоштiв громадського бюджету (бюджеry участi) у MicTi
ЧернiгоВi на 201В piK та списОк мешканцiв MicTa Чернiгова, якi

пlдтримують цю пропозицiю (проект)
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С'-гворення <<Мiнi-ltt\,зсю олексанДРа Довженка в Чернiговi> на базi ttентра-цьноl.
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Iдентифiкацiйний номер проекту
(впuсус уповноваJlсенuй робочuй орzан )
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Цим проектом, реалiзацiя якого матиме продовження в подЕlльшому, ми
долучаемось до формування креативного мiського середовища, розвитку соцiшlьноТ

iнтеграцii членiв громади Чернiгова.

б.* Iнформацiя стосовно доступностi (результатiв) проекту для мешканцiв MicTa
Чернiгова у разi його реалiзацii:
(црuлtлццg: iнформацiя u4оdо dосmупносmi лложе сmосуваmuся, Ъапрuклаd, zoduH

робоmu об'екmу, ллоэtслuвоl'плаmu за корuсmуваннщ каmеzорii'мешканцiв, якi змоэюуmь i
якi н е з л4 о uсу mь корuс mу в аmuс ь р е зу льm аm ам u р е ал i з ац i i' d ан о z о пр о е кmу)

кМiнi-музей Олександра ,Щовженка в Чернiговi> буд" доступний для Bcix

категорiй громадян та гостей MicTa.

Орiентовний графiк роботи музею: BiBTopoK, середа, четвер, п'ятниця, недiля - з

10.00 до 18.00.

Форма користування: безкоштовно.

7. Обrрунryвання необхiдностi реалiзацiТ проекту, а також його бенефiцiари
(основна lиеmа реалiзацii' проекmу; проблелtа, якоi' воно сmосуеmься; запропонованi

рiuлення; пояснення, чому са]ие це завdання повuнно буmu реалiзоване i якuлl чuноли Йоzо

реалiзацiя вплuне на поdальulе жummя ллеu.lканцiв; ocHoBHi 2рупu меulканцiв, якi
з7,r о эtсуmь корuс mу в аmu с я р е зу льm аm а]чlu р е ал i з ацii' з ав d ан ня)

Мета реалiзацiТ проекту:
. зацiкавити дiтей та молодь до вивчення icTopiТ рiдного крilю;
. пробудити дух нацiональнот честi та гiдностi, вiдчуття горлостi за славетних

землякiв;
о попуJu{ризацiя життя татворчостi олександра.Щовженка.

Проблема:

Вшанування пам'ятi генiального митця Олександра,Щовженка в УкраiЪi е на вкрай

низькому piBHi. За даними науковцiв недостатньо увiчнено пам'ять Олександра

[овженка i в Чернiговi. Мешканцi MicTa не м€Iють вiльноi можливостi побачити також

унiкальнi видання фiльмiв, що пiдготував <Нацiональний центр Олександра

Щовженка>. Саме тому виникла необхiднiсть створення мiнi-музею для збереження

культурно-мистецькоТ спадщини та збагачення культурно-освiтнього рiвня громади

MicTa.

Рiшення:
На базi мiнi_музею надаватимуться довiдково-бiблiографiчнi, iнформацiйнi,

соцiокультурнi послуги, органiзовуватимуться eKcKypciT украiнською та англiйською

мов€Iми, демонструватимуться фiльми Олександра,Щовженка, проводитимуться скайп-

конференцii з використанням iнформацiйних технологiй.
Пояснення:

За час свого iснування (65 poKiB) бiблiотека, що з 1965 року носить iм'я
О.П..Щовженка, зiбрала багжий матерiал про життевий та творчий шлях Олександра

Петровича ,Щовженка, Ife повне зiбрання TBopiB, фотоальбоми, лiтературнi розвiдки,
спогади, apxiBHi матерiали про зв'язки бiблiотеки з кораблем кОлександр ,Щовженко>,

листи Юлii Солнцевоi, дружини О.!овженка до наших читачiв.
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Бiблiотека пiдтримуе творчi зв'язки з Сосницьким лiтературно-меморiальним
музеем та проводить як HixTo багато просвiтницьких, соцiокультурних заходiв з метою
популяризацii лiтературно-мистецькоi спадщини О,,Щовженка. Щороку iT вiдвiдуе
бiльше 10 тисяч чоловiк i не тiльки дiтей, а й людей рiзного Biky, адже вона
знаходиться в центрi MicTa. kpiM того, створення мiнi-музею стане ще одним
туристичним об'ектом в нашому MicTi.

OcHoBHi гр}zпи

,.Щiяльнiсть мiнi-музею буле направлена на пiдвищення освiтнього i культурного
рiвня мешканцiв MicTa Bcix категорiй та гостей, незалежно вiд BiKy та cTaTi, в т.ч. людей
з особливими потребами.
8.* OpicHToBHa BapTicTb (брутто) проекту (Bci складовi проекту та ix opieHToBHa
BapTicTb)

Складовi завдання
OpieHToBHa BapTicTb

(брутто), грн

Предмети, матерiшrи, обладнання та меблi:
пристiннi вiтрини для вертикЕtльного настiнного
експонування 4 шт

рzlмки 20lлт
банкетки 4 шт
жалюзi вертикальнi 1 од.

друк на холстi з натяжкою на пiдрамник З м2
(пiдготовка файлiв, друк, холст, пiдрамник та

робота по натяжцi).
пiдрамники 3 шт
колонки звуковi 1 к-т
проектор 1 шт
ноутбук 1 шт

фотодрlк продукцii
кронштейни для проектора 1 шт
кабель для проектора 25 м
вивiска

дверi вхiднi метчtлопластиковi 1 к-т
вiтрина-шкаф стекляний З шт
штендер

дерев'янi пиломатерiали для макету хати2м3
булiвельнi фарби
канцтовари: папiр, картон, фарби, тощо
др}кована продукцiя (програма, запрошення,
буклети)

8000
1400

4500

3500
4000

600

2000
25000

12000

1000

750
1 500

300
10000

6770
900
4000
1000

1200

3000

2. Оплата послуг: гонорар дизайнеру 3000

РАЗоМ: 94420

1.



9.* Список з пiдписами щонайменше 15 громадян УкраiЪи, якi належаТь До

територiальноi громади MicTa Чернiгова, мають право голосу та пiдтримують цю

пропозицiю (проект) (oKpiM його aBTopiB), що дода€ться. Кожна додаткова cTopiHKa

списку повинна мати таку ж форму, за винятком rrозначення наступноi сторiнки

(необхidно dоdаmu орuziнал спuску у паперовiй формi).

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 узгоджень iт.д. (необхidне пidкреслumu):

а) висловлюю свою згоду на використання моеi електронноi адреси

dovzhenkobiblioteka@ukr.net для зазЕачених вище цiлей

ПИпис особи, що дас згоду на використання cBoei електронноi адреси ...

б) не висловлюю згоди на використання Moci електронноi адреси для зазначених вище

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

ради), вказ},ються на зворотнiй сторiнцi бланку-заявки, яка € недост)цIною для

громадськостi.
11. Iншi додатки (якulо сmосусmься)z

а) фотографiя/i, якi стосуються цього проекту,

б) мапа з зазначеним мiсцем реа-пiзацii проекту,

в) iншi, cyTTcBi для заlIвника проекту, якi саме?
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