
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)

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )

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

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
Відкриті літературні читання «Літера»

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

видатки: X поточні ЕИ капітальні

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону): галявина біля П’ятницької церкви.

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

м. Чернігів, сквер ім. Б. Хмельницького.

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Організувавши відкритий літературний майданчик, котрий діятиме протягом 

червня-серпня -  основного туристичного сезону, можна не тільки створити здоровий 
творчий осередок, але й зробити його однією з мистецьких візитівок Чернігова. 
Удосконалення творчого простору стане важливим елементом як у туристичній 
привабливості міста, так і у  розвитку культурно-дозвіллєвої діяльності міста.

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 
який може бути потенційним виконавцем проекту):

У Чернігові потреба у такому єдиному, не комерційному, та цілісному 
літературному просторі існує вже давно. Відкриті літературні читання дадуть 
можливість багатьом творчим мешканцям міста реалізувати себе та відкрити свою 
творчість широкій аудиторії чернігівців та гостей нашого міста. Оскільки в Чернігові 
ніколи не реалізовувались подібні проекти, то розвиток такої літературної ініціативи 
може відкрити місто на мистецькій мапі України, що додасть туристичної 
привабливості Чернігову та можливостей співпраці з іншими відомими культурними 
заходами.
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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 об’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і 
які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)

Невеликий простір, а саме зелена галявина біля П’ятницької церкви, стане 
цікавим місцем для дозвілля мешканців та гостей міста. Завдяки розкладним 
стільчикам та карематам, глядачі зможуть більш комфортно почуватися, відвідуючи 
літературний захід. Проведення заходу, звісно, буде можливим з відповідним дозволом 
від уповноваженого органу Міської ради. Формат відкритих літературних читань також 
підходить і для публічних вечірніх кінопоказів, невеликих музичних концертів, 
театральних перфоменсів та вистав для дітей і дорослих, поетичних читань запрошених 
авторів, лекцій та бесід про мистецтво загалом. Літературний майданчик буде 
доступним для численного кола глядачів, без вікових, соціальних та інших обмежень.

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)
За час проведення першого сезону відкритих читань «Літери» стало зрозуміло те, що 
місту такий проект давно був конче необхідний. Велика кількість відвідувачів ділилася 
враженнями та побажаннями щодо удосконалення майданчику, а відсутність 
елементарних засобів забезпечення зручності та безпечності унеможливлює розвиток 
проекту та псує загальну естетичну складову формату «відкритого простору». 
Придбання розкладних стільчиків, карематів, розкладних столів (для можливості 
створювання некомерційних виставок книжок) допоможе реалізувати проект у форматі 
сучасного дозвіллєвого місця, та залучити більшу кількість відвідувачів літературного 
заходу. Реалізаціє проекту дає ще один старт розвитку мистецького туризму, 
оскільки велика кількість туристів-митців відвідують міста, аби потрапити на подібний 
захід. Окрім того: розвиток співпраці з іншими проектами, фестивалями, задля 
розширення кордонів культурної співпраці між регіонами.

Подальше існування «Літери» як проекту, котрий дасть місце і час для творчого 
дозвілля містян, буде вкрай проблематичним без вирішення нагальних питань, а саме:

1) На чому розміщувати дітей та осіб похилого віку, котрі не зможуть перебувати 
на заході стоячи або сидіти на землі?

2) Яким чином проводити некомерційні виставки книжок, обмін книжками, 
буккросинг, без належного обладнання (столів)?

3) Заміна міні-сцени на мобільний х-банер для більш зручної організації простору. 
Реалізація цих потреб може визначити подальшу долю проекту.

2



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

Орієнтовна вартість
Складові завдання (брутто), грн

1. Розкладні стільчики 8000

2. Розкладні столи 9400

3. Каремати 4000

4. Х-банер (паук) 1000

РАЗОМ: 22400

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).

11.* 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):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси:
ales3806388@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.
12. 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?
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Місце проведення літературних читань





Розкланий стілець. 

Необхідна кількість 20 шт.

Стіл розкладний. 

Необхідна кількість 10 шт.

Каремати одномісні.
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