
Додаток 1 
до Міської цільової програми «Громадський бюджет участі 

міста Славутич на 2016 - 2020 роки» 
затвердженої рішенням Славутицької міської ради 

від № 

БЛАНК-ЗАЯВА 
ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК 

КОШТІВ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ 
«ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ УЧАСТІ МІСТА СЛАВУТИЧ НА 2016-

2020 РОКИ» 
В 201 РОЦІ 

Дата надходження до Робочої групи 
(заповнюється головою або секретарем Робочої групи) 

Включено до реєстру поданих проектів за № 
(заповнюється головою або секретарем Робочої групи) 

ПІП та підпис особи що реєструє: 
(заповнюється головою або секретарем Робрут групиу 

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

1. Назва проекту (не більше 20 слів): 

Ц р л г г і ^ о ^ г с и с ю о і М - ^ ш и с 

2. Пріоритетні напрямки проекту (необхідне підкреслити і поставити знак «х»): 

• облаштування тротуарів - • 

• естетичне облаштування міста - • 

• дороги - • 

• будівництво спортивних та дитячих майданчиків - • 

• облаштування зон відпочинку (у т.ч. зі створенням точок доступу до мережі Інтернет) - П 

• вуличне освітлення - П 

• розвиток вело - та бігової інфраструктури - О 

• інше - Н~ 

3. Місце реалізації завдання {адреса, назва житлового масиву/мікрорайону, 
установи/затаду, кадастровий номер земельної ділянки якщо відомо, тощо.): 

О ч У / я. 0 / 6 

У 

Зала урочистих подій Міськвиконкому. 



4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів) 
Створюємо у Славутичі Центр органної музики - місце, де відбуваються концерти та 
фестивалі (у тому числі міжнародні) органної музики. Потрібні три складові: концертна 
зала, органіст і міський орган. В Україні приблизно ЗО органистів і 50 органів (в 
Чернигівській області немає жодного). Є можливість придбати для нашого міста 
італійський електронний орган УІ8СОІЛЧГГ УІУАСЕ 40, що має дуже красиве концертне 
звучання та не поступається духовому органу. 

5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 
чином його реачізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб'єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також 
обов'язково зазначити відповідність стратегічним пріоритетам і цілям розвитку 
міста.): 
Основна мета: формування іміджа Славутича як міста-джерела культурної енергії. 

Вирішення проблеми: культурне дозвілля та піднесення духа славутичан. Досвід 
проведення кількох концертів показав, що органна музика має успіх не тільки серед 
славутичан, а також серед гостей міста (на концертах у церкві збиралось до 300 слухачів). 

Задачи: розвиток культурного життя, привернення уваги до міста, розвиток (у тому числі, 
міжнародних) культурних зв'язків, надання можливості славутичанам освоювати рідкісну 
та затребувану професію органіста. 

Ми пропонуємо встановити орган в Урочистій залі міськвиконкому та організовувати 
концерти органної музики власними силами, а також запрошувати музикантів (органістів, 
скрипалів, віолончелістів і вокалістів) з інших міст або країн. 

Розвивати справу органної музики у місті буде славутицька органістка , студентка класу 
органної музики заслуженої артистки України Ольги Дмитренко Юлія Гора, яка дала 
більше ніж 20 концертів (у тому числі, сольньїх) у Києві, Одесі, Черновцах, Бердянську, 
Летичеві та інших містах України, а також має зв'язки у професійному середовищі 
органістів, у тому числі, Німеччини та Австрії. 

Ми вважаємо, що проект повністю відповідає стратегичним приоритетам розвитку міста, 
оскільки робить його помітним культурним центром в масштабах України. 
Недостатні кошти (приблизно 500 євро) мьі плануємо внести з власних коштів і 
пожертвувань. 

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту) 
1 .Всі жителі та гості міста в якості слухачів на органних концертах і концертах класичної 
музики з участю органа, а також учасники урочистих та інших заходів, що відбуваються у 
Славутичі. 
2. Музиканти міста, які будуть брати участь у концертах. 
4. Гастролюючі музиканти-органісти. 



7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту: 

1. У славутнчан з'явиться можливість відвідування концертів органної та класичної 
музики. 

2. Славутич буде асоціюватися з місцем, де проходять концерти та фестивалі 
класичної та органної музики, куди приїжджають виконавці та слухачі з інших 
міст. 

3. Бажаючі зможуть навчатися мистецтву органної музики. 

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн. 
1. Орган Уізсошії Уіуасе 40 150 000 грн 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

РАЗОМ: 150 000 грн 

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, віком від 16 років які 
зареєстровані або проживають на території м. Славутич, що підтверджується офіційними 
документами (довідкою про місце роботи, навчання, служби чи іншими документами, що 
підтверджують факт проживання в місті), та підтримують цей 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 автора/авторів проекту, які будуть загальнодоступні, у тому числі 
для авторів інших проектів, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень тощо (необхідне підкреслити): 

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
уи!іаеога@ешаі1.сот 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 проектів (тільки для Славутицької міської ради), зазначаються 
на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості. 

11. Інші додатки (якщо необхідно): 

а) фотографіяЯ, які стосуються цього проекту, 
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 
в) інші матеріали, суттєві для поданого проекту (креслення, схеми тощо) 


