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Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 
рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 

Заводському на 2020 рік та список мешканців міста Заводське, які 
підтримують цю пропозицію (проект) 

Ідентифікаційний номер проекту 
(вписує уповноважений робочий орган )                5 

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

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):  
«Оновлення комплекту звукопідсилюючої апаратури для організації 
виховного процесу у школі  та всебічного розвитку учнів». 

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує сутність 
витрат): 

Проект:     Х малий     
    великий         

Проект буде реалізовано на території міста Заводське (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):  
Масив «Цукрокомбінату» 

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

37240, м.Заводське, вул..Шкільна,1, Опорний заклад «Заводська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №1 Лохвицької районної ради Полтавської області» 

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів) 
Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів передбачають залучення учнів до різних форм творчої та суспільно корисної 
діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, 
спортивної, пропагандистської, ігрової, культурної, рекреаційної, екологічної, що 
організовуються у години дозвілля, тобто у позакласний час. Пропонуються форми 
роботи, направлені на розвиток  творчої особистості дитини, виявлення та становлення 
індивідуальних особливостей школярів. Даний проект передбачає оновлення комплекту 
звукопідсилюючої апаратури для створення відповідних умов у школі для реалізації 
мети та завдань основних орієнтирів виховання як  запоруки всебічного розвитку учнів 
та залучення школярів до різних форм творчої та суспільно корисної діяльності. 

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

Педагогічний колектив навчального закладу плідно працює над втіленням 
завдань основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів. 

Виховання учнів реалізується у процесі організації навчально-виховної 
діяльності, позаурочної та позакласної діяльності, позашкільної освіти, роботи органів 
учнівського самоврядування, взаємодії з батьками, громадськими організаціями. З цією 
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метою створюються відповідні умови у навчальному закладі, до яких включено й 
творення необхідних умов для розвитку творчого потенціалу особистості, перспектив її 
саморозвитку в колективі, стимулювання ініціативності та життєвої активності дитини. 

Взаємодія всіх учасників виховного процесу забезпечує педагогічні умови 
ефективного виховання школярів. Культурні умови включають: врахування 
особливостей національного менталітету, історії народу, його світогляду, ставлення до 
духовної спадщини зокрема мистецтва, різноманітної творчої  діяльності. Наявна 
звукопідсилююча апаратура вичерпала свій ресурс, оскільки не відповідає на сьогодні 
ні естетичним, ні технічним вимогам, потребує повної заміни. Придбання комплекту 
сучасної звукопідсилюючої апаратури забезпечить створення відповідних умов у школі 
для всебічного розвитку учнів. 

Звукопідсилююча апаратура буде використовуватись для звукового оформлення 
загальношкільних святкових заходів,  а також при потребі могла б використовуватись 
для доповнення  озвучення міських свят та урочистих заходів. 

Учасники проекту гарантують монтаж  та подальше проведення поточного 
ремонту апаратури, беруть повну відповідальність за її збереження і використання 
лише за призначенням без подальшого обміну чи продажу. 
 
6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 
Заводське 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)  
Реалізація даного проекту забезпечить безкоштовний доступ усього учнівського 
колективу школи, що становить більше 60% дітей шкільного віку міста. Апаратура, 
придбана за рахунок проекту, буде у вільному доступі для всіх творчих колективів 
школи відповідно до режиму роботи школи  та графіку занять творчих колективів. 
Очікувані результати: 

- покращення матеріальної бази навчального закладу; 
- створення умов для всебічного розвитку дітей шкільного віку відповідно до 

сучасних освітніх вимог; 
- покращення умов виховної роботи та надання освітніх послуг  мешканцям 

громади; 
-  розвиток творчості школярів; 
- прищеплення естетичного смаку та виховання сценічної культури ; 
- підвищення іміджу навчального закладу. 

 
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)   

Основною метою реалізації проекту є втілення завдань основних орієнтирів 
виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, ефективності 
виховного процесу,  формування морально-духовної життєво компетентної 
особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, творча особистість.  
Загальній меті виховання підпорядковується система  поетапно конкретизованих цілей 
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за напрямами виховання, сконцентрованих на вихованні цінностей природи, культури, 
соціальних цінностей та особистісних цінностей.  

Ціннісне ставлення до мистецтва формується у процесі естетичного виховання і 
виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і 
вчинках, пов'язаних з мистецтвом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє 
системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна 
збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати 
творчу діяльність у мистецькій сфері. 

Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої особистості 
широкого спектра почуттів – здатності збагнути та виразити власне ставлення до 
мистецтва.   

Використовуючи мистецтво як основний чинник естетичного виховання,  
враховуються вікові особливості школярів: відкритість учнів початкової школи до 
сприймання художніх творів, їхню емоційну мобільність та готовність з насолодою 
виконувати творчі завдання; концентрацію підлітків на пізнанні свого внутрішнього 
світу, а отже, використанні мистецтва як засобу духовного становлення, що проходить 
шлях від почуттєвого сприймання до осмислених естетичний дій; усвідомлення 
старшокласниками (вік, коли почуття набувають якісно нового характеру, переживання 
стають змістовнішими і доволі глибоко впливають на емоційне сприйняття життя) того 
факту, що мистецтво безпосередньо пов'язане з життям народу, його культурою.  

Педагогічний колектив  ОЗ «Заводська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1»  неухильно 
працює над реалізацією цілей, мети і завдань, накреслених вище згаданим нормативно-
правовим актом. Учні школи є активними учасниками та неодноразовими 
переможцями  обласних, районних, міських конкурсів та культурно-мистецьких 
заходів.  

Для виховання  та формування  ціннісного ставлення до мистецтва  необхідна 
відповідна матеріальна база, однією зі складових якої є сучасна звукопідсилююча 
апаратура, адже питання розвитку  творчих здібностей дітей шкільного віку є досить 
актуальним на сьогоднішній день. 

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

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Акустична система активна   RCF ART315AMK4 (2
шт.)  

37844 

2. Пасивний мікшерний пульт Yamaha MG12XU 14302 

3. Радіосистема IMG Stage Line TXS-812SET (2 шт) 16360 

4. Готовий кабель ROCKCABLE RCL30365 D7 (4 шт.) 3800 

5. Готовий кабель Superlux CFM1FM  (8 шт.) 3720 
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