
БЛАНК-ЗАЯВА
проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського 

бюджету (бюджету участі) у Чернігівській ОТГ на 2020 рік

Дата надходження до робочої групи
(заповнюється головою/ секретарем робочої групи)

Включено до реєстру поданих проектів за №
(заповнюється головою/ секретарем робочої групи)

ПІП та підпис особи, що реєструє

Територія, на якій реалізується проект 
(зазначити відповідний старостинський 
округ чи адміністративний центр громади)

Владівський старостинський округ 
Владівський сільський палац культури 
Чернігівської селищної ради 
Чернігівського району 
Запорізької області__________________

1.Назва проекту (назва повинна коротко розкривати суть проекту та містити 
не більше 20 слів)

«Smart film» (розумний фільм)

2. Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий 
номер земельної ділянки, якщо відомо) і т.п.

Владівський сільський палац культури Чернігівської селищної ради Черні
гівського району Запорізької області, село Владівка, вул. Центральна, буд. 28 
Чернігівського району Запорізької області. Актова зала.

3. Пріоритетні напрямки проекту:
вуличне освітлення - □ організація дозвілля - □
облаштування зон відпочинку, спортивних зон - □ 
естетичне облаштування населених пунктів - □ 
інші суспільно-корисні соціальні проекти - X

4. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту (проблема, якої він сто
сується, мета проекту, запропоновані рішення, яка очікується користь, для яких 
груп мешканців, організацій та установ - не більше 50 слів).



Проблема - відсутність мультимедійної техніки для проведення змістовних 
тематичних вечорів.

Мета -  залучення різновікових категорій громади до збору цікавої інфор
мації та створення літопису села у фотовідео слайдах, створення та перегля
ди яких сприятимуть об’єднанню молоді та дорослих, розширить їх кругозір.

Рішення -  власними зусилями створювати відповідні тематики і презенту
вати на загальних заходах громади.

5. Орієнтовна вартість проекту всього, в т.ч. складових проекту (за наявності) в 
тому числі виготовлення проектної документації на проект (за необхідності). Роз
рахунок вартості проекту має враховувати резерв коштів в сумі, що становить 10% 
від вартості проекту для покриття ризиків, пов’язаних зі зростанням цін, тощо, та 
кошти на виготовлення проектної документації щонайменш у розмірі 10 % від вар
тості будівельних робіт (у разі, якщо проект передбачає проведення будівельних 
робіт).

№

з/п
Назва Посилання на сайт Вартість Кількість Сума

1 Мультимедійний
проектор

httos ://kievinstall. com/products/nec- 
mc332w

20500 грн 1 20500 грн

2 Кронщгейн для 
проектора

https://www.foxtrot.com.ua/ru/shoD/akse 
ssuari dlia Droektorov itech Drb- 
07,html#bi26

800 грн 1 800 грн

3 Великий настін
ний екран

httos://comfV.ua/ua/proiection-screens/ 3800 грн 1 3800 грн

4 Ролета тканинна 
210x170

https://rozetka.com.ua/ua/deco citv 814 
09210170/d91 87973/

1200 грн 5 6000 грн

5 Флешка httDs://rozetka. com.ua/kin2ston dt 100 
23 64 ab usb 3.0/О268275/

400 грн 1 400 грн

6 Ноутбук httDs://www.foxtrot.com.ua/ru/shoD/nout 
buki asus x542ua-dm248.html

10000 грн 1 10000

Всього 41500 грн

Я, Сенченко Юлія Олександрівна, надаю згоду на придбання товарів за 
цінами, діючими на момент реалізації проекту без моєї згоди, та зменшення 
кількості обладнання та переліку вказаному у разі інфляційних процесів, що 
призвели до збільшення вартості проекту в цілому.

6. Список з підписами щонайменше 10 осіб, які підтримують цей проект 
(окрім його авторів), згідно додатку 1 до цього бланка-заявки. Кожна додаткова

https://www.foxtrot.com.ua/ru/shoD/akse
https://rozetka.com.ua/ua/deco
http://www.foxtrot.com.ua/ru/shoD/nout


ДОДАТОК до п.4

Відвідувачі зможуть продемонструвати епізоди та фотографії про своє село, 
видатних людей Владівки, громадське життя. Це сприятиме патріотичному ви
хованню, більшому розвитку комунікативної компетенції, розширювати сві
тогляд, формуватимуть навички спілкування і культурного ведення діало
гу,співпраці з громадою.

Також мультимедійна техніка буде використовуватися для сучасного офо
рмлення всіх святкових заходів.




