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 2018 рік та список мешканців міста Чернігова, які
підтримують цю пропозицію (проект)
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )
Примітка: пункти, зазначені „ *” є обов ’я зковими для заповнення!
1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
міська премія «Досягнення року»
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „ х”, який вказує тип
проекту):
проект: Х малий

ЕИ великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону):

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
.. .м.Чернігів, вул.Івана Мазепи, 23. Міський Палац культури
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
В Чернігові є значна кількість людей, які щоденно своєю працею, активною
громадською діяльністю збагачують наше місто, розвивають його в різних сферах,
допомагають його мешканцям. Метою проекту є визнання їх соціально-значимої
діяльності, заохочення до подальшої активної участі у культурному, економічному,
соціальному житті міста. Конкурс проводитиметься серед осіб, які працюють та мають
значні здобутки у економічній, соціальній, гуманітарній та інших сферах.
5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт,
який може бути потенційним виконавцем проекту):
Учасників конкурсу обиратимуть підприємства, громадські організації, ініціативні
групи мешканців Чернігова. Будуть визначені номінації, в яких визначатимуться
переможці. Під час урочистої церемонії вони будуть нагороджені пам’ятними
відзнаками, дипломами. Для визначення переможців буде створено журі, склад якого
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затверджується міським головою. Висунення людини в номінанти проекту є
своєрідною подякою за її працю на благо міста та його мешканців.
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)
Участь у конкурсі є безкоштовною. Номінантом може бути обраний кожен житель
міста Чернігова, діяльність якого є соціально-значима та направлена на благо міста та
його жителів.
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)
Запровадити в Чернігові щорічну премію задля підтримки та визнання соціальнозначимої діяльності людей, заслуги яких визнані самими жителями міста. Виховання на
їх прикладі підростаючого покоління. Адже історія окремо взятого міста складає пазл
творіння історії усієї держави. Тож молодь має виховуватися прикладом наполегливої
щоденної праці чернігівців, котрі творять історію свого міста і держави вцілому. Даний
проект має стати культурною подією в житті міста.
8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
Складові завдання

Орієнтовна вартість
(брутто), грн

1.Розробка рекламної та брендової продукції (пам'ятний
знак, афіша, бренд-волл, сіті-лайт, борд)

5500

2. Виготовлення рекламної продукції (афіша, бренд-волл,
сіті-лайт, борд, запрошення, білети)

17000

3.Технічне забезпечення заходу, зала, екран, спецефекти.

45 000

4.Рекламно-інформаційна компанія (радіореклама,
телереклама (виготовлення відеороликів про діяльність
номінантів, газети, журнали, борди, сітілайти, буклети)

30 900

5. Виготовлення брендової продукції (пам’ятні знаки,
сувенірна продукція, дипломи)

24 500

6.Святкове оформлення заходу (оформлена червона
доріжка, квіткова продукція, оформлення зали, фойе

85 000
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з
приміщення
7.Концертна програма

70 000

РАЗОМ:

277 900

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):
а) висловлюю
свою
згоду
alena.ivanenko.mpk@gmail.com

на
використання
моєї
для зазначених вище цілей

електронної

адреси

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.
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?

