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

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

Оновлення музичних інструментів
за для відродження напряму живої музики в місті
………………………………………………………………………………………..…………
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):
………………………масив цукрокомбінату……..……………
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
……Заводський міський будинок культури №1 …………
……вул..Матросова, 15…………..……………
…………………………………………………………………………………..………………
4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Питання світобачення, ідеології, виховання, рівня культурного розвитку сьогодні
набули великого значення. Розширюються методи культурно-виховної і просвітницької
роботи, росте потреба в духовному збагаченні усіх верств населення. Даний проект
передбачає оновлення музичних інструментів за для розвитку напряму живої музики в
місті та для популяризації живої інструментальної музики як невід’ємного елемента
української культури.

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт,
який може бути потенційним виконавцем проекту):
Пізнання й усвідомлення сутності загальнолюдських духовних і культурних
цінностей, засвоєння досягнень світової, передусім європейської гуманітарної науки,
цілеспрямовані дослідження особливостей функціонування і розвитку явищ культури в
українському середовищі є необхідною умовою подальшого прогресивного розвитку
національної культури. Одним із таких явищ є музична виконавська майстерність –
єдиний засіб, за допомогою якого музика матеріалізується в об’єктивній (звуковій)
реальності, виявляється в усій своїй видовій, стилістичній і жанровій різноманітності,
стає об’єктом сприймання, почуттєво-емоційного переживання і виконує притаманні їй
соціальні функції.
Майбутній розвиток культури неможливий без постійного зростання
соціокультурних функцій музичного виконавства. Вичерпуючи одні типологічні види
та стилі, виконавське мистецтво формує інші, окреслює парадигму нової виконавської
поетики. Велике значення у цьому процесі оновлення мають зміна суспільних форм
музикування, еволюція музичних жанрів і стилів, удосконалення музичних
інструментів та техніки виконання.
Даний проект передбачає оновлення музичних інструментів за для розвитку
напряму живої музики в місті та для популяризації живої інструментальної музики як
невід’ємного елемента української культури, підвищення її ролі у патріотичному та
естетичному вихованні сучасного покоління, забезпечення духовної єдності різних
верств та вікових категорій населення, зміцнення міжрегіональних культурних зв’язків.

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)
Проект визначає шляхи збереження та популяризації живої музики серед населення
міста та сусідніх населених пунктів.
Оновлений оркестр духових інструментів буде працювати на базі Заводського
міського будинку культури №1 на добровільній основі, брати участь в концертах,
тематичних національних дійствах, фестивалях та конкурсах різного рівня, гідно
представляючи наше місто як в Україні, так і за її межами.
Це дає можливість залучити якомога більше населення, зокрема і підростаюче
покоління, до ознайомлення з культурою та традиціями нашого народу, відчути
музику, доторкнутись до неї безпосередньо…, що зараз дуже рідко зустрічається не
тільки в межах нашого району, а навіть і області.
Результатом проекту є:
- Пропаганда живої музики як елементу національної музичної культури;
- Розвиток аматорського музичного мистецтва мешканців міста;
- Урізноманітнення та покращення змістовного відпочинку різних верств
населення;

-

Залучення молодого покоління до участі в культурно-мистецьких заходах та
вивченні культури українського народу через живу інструментальну музику;
Запровадження безкоштовних доступних і якісних культурно-мистецьких послуг
міського будинку культури №1;
Збір матеріалів, вивчення і збереження музичних творів, притаманних нашій
місцевості;
Можливість співпраці з місцевими поетами, композиторами та музикантами;
Розповсюдження позитивного досвіду та налагодження творчих зв’язків між
музичними колективами інших територіальних громад.

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 популяризація живої музики, підвищення її
ролі у патріотичному та естетичному вихованні сучасного покоління, забезпечення
духовної єдності різних верств та вікових категорій населення, зміцнення
міжрегіональних культурних зв’язків.
Оскільки на сьогоднішній день практично скоротилась кількість музичних
оркестрів у системі шкільних, позашкільних, середніх і вищих навчальних закладах, у
будинках культури, на підприємствах та інших сферах діяльності, було б доцільним
оновлення музичних інструментів духового оркестру при Заводському МБК №1.
Духовий оркестр бере активну участь в культурно-масових заходах району та
області, а це: урочисті події, професійні свята, ювілеї, культурно-мистецькі заходи,
спортивні свята; є неодноразовим учасником фестивалів обласного та всеукраїнського
рівнів. Колектив постійно працює в напрямку відродження, збагачення національного
мистецтва, художньо-естетичного виховання дітей та учнівської молоді, пропаганду
кращих зразків народної творчості.
За високу виконавську майстерність, художній рівень репертуару, досягнення у
вихованні національної самосвідомості, народний самодіяльний духовий оркестр був
неодноразово нагороджений грамотами та подяками місцевого, районного, обласного
та всеукраїнського рівнів. В останній час склад колективу активно посилюється
представниками молодого покоління, школярами. Але за браком музичних
інструментів задовольнити потреби мешканців нашого міста немає можливості. Тож
оновлення даної матеріальної бази є досить актуальним на сьогоднішній день, адже
жива музика, оркестрове духове виконавство – це невід’ємні складові частини
історично набутого людством культурного розвитку, що має своє місце, попит у
суспільстві і вплив на нього.

