
Додаток 1 до Положення про 

громадський бюджет (бюджет 

участі) у місті Заводському 
 

Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 

рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 

Заводському на 2019 рік та список мешканців міста Заводського, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 

 

 1 

 

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

 

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):  

 Забезпечення дошкільного закладу звуковим обладнанням - як запорука розвитку творчих 

здібностей дошкільників. 

 

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

витрат): 

видатки:   Х поточні      
  

  капітальні          

 

Проект буде реалізовано на території міста Заводське (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону): 

житловий масив «Спиртокомбінату» 

 

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

вул.Озерна, б.9, м.Заводське, Лохвицький район, Полтавська область,37240; 

дошкільний навчальний заклад №2 «Теремок» 

 

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)  

  Розвиток творчих здібностей дошкільників – одне з пріоритетних завдань музичного 

виховання  дітей дошкільного віку. Даний проект передбачає забезпечення матеріальної 

бази ДНЗ сучасним звуковим обладнанням, яке б  спонукало до розвитку творчих 

здібностей вихованців та забезпечувало якість проведення  свят, розваг, загальних заходів 

як у музичній залі, так і на території ДНЗ. 

 

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який 

може бути потенційним виконавцем проекту): 

  Проект охоплює  мікрорайон міста загальною чисельністю понад 3000 чоловік. Об’єкт 

проекту, дитячий садок, розміщений в центральній частині житлового масиву. 

Середньорічна чисельність вихованців дошкільного закладу становить 120 дітей віком від 

1,5 до 6 років. 



 Педагогічний колектив навчального закладу плідно працює над реалізацією Державних 

програм розвитку та навчання дітей дошкільного віку, має власні досвіди роботи з 

театральної діяльності «Театральний дивограй» з використання різних видів театру, який 

успішно реалізується у навчальних закладах різних регіонів України.. Музичний керівник 

та вихователі креативно підходять до організації  й проведення святкових ранків, 

музичних розваг, масових заходів як  у музичній залі, так і на території ДНЗ. Випускний 

бал, що традиційно проводиться на ґанку дитячого садка, збирає численну кількість 

глядачів, як членів родин випускників, так і мешканців мікрорайону. 

  Відсутність звукової апаратури створює проблеми в організації заходів, оскільки  часто-

густо збігаються дати проведення урочистостей з іншими навчальними закладами і оренда 

обладнання закладів культури міста стає неможлива. 

  Сучасна звукова апаратура забезпечить якісну підготовку й проведення  свят, музичних 

розваг, гурткової роботи з вокалу та загальних заходів,  спонукатиме до якісного 

сприйняття дітьми музичного матеріалу,  привчатиме маленьких артистів до якісного 

звучання і  акустичного відчуття власного виконання музичних творів.  

  Під час участі у Всеукраїнських семінар наочно переконуєшся у наявності звукового 

підсилюючого обладнання в дитсадках різних регіонів України. Власну звукову апаратуру 

мають дошкільні заклади Лохвицької  ОТГ, с.Яхників. 

  Звукове обладнання буде розміщене у музичній кімнаті ДНЗ, використовуватиметься 

безпосередньо у приміщенні та на території дошкільного заходу згідно заходів, 

передбачених  річним планом  роботи. 

  Проектна група пропонує за кошти громадського бюджету придбати звукове підсилююче 

обладнання: 

силовий мікшер ; 

акустична система  ( 2 шт.); 

чотириконтактний рознім  ( 4шт); 

мікрофон  (3шт. ); 

радіосистема ( радіомікрофон); 

рознім skca148 , 31 ( 6 шт.); 

мікрофонний кабель : 

чорний, червоний, синій 30 м); 

кабель до колонок ( 10м); 

стійки під колонки (пара); 

стійка під мікрофони (3 шт.); 

шнур з ноутбука до мікшера; 

яке відповідає санітарним нормам, естетичним вимогам та безпеці життєдіяльності дітей й 

працівників ДНЗ. 

  Для  безпечної експлуатації  апаратури  в ДНЗ буде розроблено  інструкції з охорони 

праці по експлуатації даної апаратури. 

   Учасники проекту гарантують часткове співфінансування /оплата доставки/ та подальше 

проведення поточного ремонту, беруть повну відповідальність за збереження і 

використання матеріальних цінностей 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  належну підготовку та  якісне проведення заходів  

у ДНЗ, раціональне використання часу під час освітнього процесу, сприятиме розвитку 

творчих здібностей дітей.  

Очікувані результати: 

а/ покращення матеріальної бази дошкільного закладу, 

б/створення умов для розвитку творчих здібностей дітей відповідно до сучасних освітніх 

вимог, 

в/покращення надання освітніх послуг мешканцям громади, 

г/ прищеплення естетичного смаку, 

ґ/ уміння  співпрацювати у дитячому колективі, 

д/ залучення батьків до участі у навчально-виховному процесі, 

е/ підвищення іміджу навчального закладу, 

є/ популяризація досвіду роботи з музичного розвитку дітей дошкільного віку. 

 

 

 

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)   

 

  Мета проекту – створення умов реалізації сучасних освітніх програм і завдань у сфері 

дошкільної  освіти; вирішення проблеми   придбання нового /комплексного/ акустичного 

обладнання; підвищення іміджу навчального закладу Заводської громади. 

 Реалізація цього проекту є  на сьогодні нагальною. Порівнюючи матеріальну базу міських 

садків  області, України й ДНЗ «Теремок», - відсутність сучасної звукової апаратури  

впливає на якість освітнього процесу.  На базі ДНЗ неодноразово проводилися районні, 

обласні й Всеукраїнські семінари під час проведення яких виникали проблеми з 

озвученням заходів й виступом дітей. Та головна мета – надати дітям сучасні комфортні 

умови для розвитку творчості, самореалізації креативного потенціалу, де б маленькі 

мешканці нашого міста могли  отримувати позитивні емоції від колективної та 

самостійної  творчості. Саме такий комплект звукового обладнання повністю забезпечить 

потреби дитячого садка у проведенні ранків, розваг та масових заходів як у музичній залі, 

так і на території.  Можливо саме  на імпровізованій сцені «Теремка» народиться 

майбутня зірка вітчизняної естради чи Євробачення.  Батьки вихованців, працівники ДНЗ 

№2 готові надати фінансову та фізичну допомогу у придбанні  акустичного обладнання. 
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