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 2018 рік та список мешканців міста Заводського, які
підтримують цю пропозицію (проект)
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )
Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення!
1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
Реалізація творчого потенціалу дітей та молоді – важливий чинник розвитку духовності
української спільноти.
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує сутність
витрат):
видатки:
поточні Х капітальні
Проект буде реалізовано на території міста Заводське (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону):
мікрорайон «Цуркокомбінат»
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
37240 м. Заводське, вул. Шкільна, буд. 3, Заводська дитяча музична школа
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Створення сприятливих умов розвитку творчих інтересів і здібностей дітей через
доступність надбань вітчизняної і світової культури - пріоритетне завдання
сучасної музичної педагогіки.
Даний проект забезпечує залучення до роботи інноваційних технологій,
оновлення матеріально-технічної бази, використання в навчальному процесі
сучасних технічних засобів, що відповідають вимогам сьогодення у справі
естетичного виховання дітей та молоді.
5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який
може бути потенційним виконавцем проекту):
Об'єкт проекту, дитяча музична школа, розміщується в центрі житлового масиву.
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В ній навчається 150 учнів віком від 6 до 16 років.
Педагогічний колектив навчального закладу працює над виявленням обдарованих
дітей, постійно залучає їх до навчання, створює умови для всебічного розвитку дитячої
особистості, виховує їх на кращих зразках світового та вітчизняного музичного мистецтва.
Викладачі музичної школи плідно працюють над втіленням в життя Державних
програм розвитку творчого потенціалу наших дітей, мають великий власний досвід,
приділяють значну увагу патріотичному вихованню, залучають дітей до народної
творчості та музичного народного мистецтва.
Естетичне виховання учнів проводиться в формі індивідуальних та групових занять. Та
для їх проведення бракує належної матеріальної бази, немає якісних музичних
інструментів.
Придбання нових , сучасних музичних інструментів дозволить дітям інтенсивно
розвивати свої обдарування, активно виступати на сцені, працювати в художніх
колективах, мобілізувати свій творчий потенціал.
Музичний інструмент буде розміщено в актовій залі школи. Він буде
використовуватись під час занять з учнями, для проведення репетицій, на екзаменах та
концертах.
Мобільність інструмента дозволить його використання на виїздних концертах учнів та
викладачів, що позитивно впливатиме на розвиток емоційної сфери та творчого мислення
дітей.
Проектна група пропонує за кошти громадського бюджету придбати музичній школі:
1. Електропіаніно
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 і вільний доступ учнів та
викладачів школи до музичного інструмента, його використання в навчально-виховному
процесі, під час концертів, екзаменів, на виїздних концертах.
Музичний інструмент матиме вільний доступ для учнів та викладачів відповідно до
графіку роботи навчального закладу (робочі дні тижня, крім святкових, вихідних та
неробочих днів) та згідно графіку проведення святкових міроприємств.
Очікувані результати:
а) покращення матеріальної бази дитячої музичної школи;
б) створення умов для творчого розвитку дітей в світлі сучасних вимог;
в) впровадження інноваційних технологій в творче та естетичне виховання та навчання;
г) покращення рівня надання освітніх послуг мешканцям громади;
д) розвиток самостійного творчого мислення дітей;
е) виховання та розвиток естетичного смаку, вміння критично аналізувати музичні твори
різних жанрів та стилів;
є) співпраця дитини в дитячих творчих колективах, розвиток музичного слуху та пам’яті,
почуття метроритму;
ж) підвищення фахового та виконавського рівня, як учнів так і викладачів школи;
з) задоволення духовних та естетичних потреб мешканців громади.
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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
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Заводської міської ради),
вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
11. Інші додатки (якщо стосується):
a) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?
…………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………….

3

