
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 2021 рік та список мешканців міста Заводського, які 
підтримують цю пропозицію (проєкт)  

 

Ідентифікаційний номер проєкту 
(вписує уповноважений робочий орган ) 

 
               6 

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

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

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

проєкт:   
   малий     Х великий          

 
Проєкт 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 проєкту (не більше 50 слів)  

Даний проєкт передбачає  придбання  професійного сценічного освітлення, яке 
необхідне для забезпечення комфортних, творчих та сучасних умов під час проведення 
міських заходів, концертів, різноманітних фестивалів, конкурсів, виступів українських 
артистів та ін. 
 
5. Опис проєкту (примітка: опис проєкту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 
який може бути потенційним виконавцем проєкту): 
 

Під час проведення будь-якого масового заходу, на відкритій території чи в 
приміщенні, неабияку роль відіграє світлове оформлення.  Світло, в комбінації з 



музикою та грою артистів, створює певний емоційний фон, доповнює бачення 
загальної картини та здатне викликати особливі переживання глядача (іншими словами: 
світло є частиною режисерської задумки).  

Придбання професійного сценічного світлового обладнання дасть можливість 
проводити та реалізовувати культурно-мистецькі проєкти, фестивалі, конкурси, 
концерти на більш сучасному, якісному та професійному рівні. А це, в свою чергу, 
сприятиме культурному збагаченню та поліпшенню якості надання громадянам 
культурних послуг, які відповідають високим професійним та естетичним нормам, що 
би задовольнило мистецькі потреби усіх вікових категорій. 
 
 
6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проєкту 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 проєкту)  

 
Професійне сценічне освітлення необхідне для забезпечення комфортних, творчих 

та сучасних умов для проведення різноманітних масових заходів та концертів. До 
основних категорій мешканців, які зможуть користуватись результатами проекту, 
належать усі жителі міста, приїджі гості, а також запрошені відомі артисти України. 

 
7. Обґрунтування необхідності реалізації проєкту, а також його бенефіціари 
(основна мета реалізації проєкту; 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)   

 
Головною проблемою є відсутність світлового сценічного обладнання. Це не дає 

можливості повномасштабно реалізовувати власні культурні програми та проєкти 
міста. 

Основна мета проєкту  - це сприяння культурному збагаченню та поліпшенню 
соціального стану спільноти шляхом надання громадянам якісних культурних послуг, 
які відповідають високим професійним та естетичним нормам, що би задовольнило 
мистецькі потреби усіх вікових категорій. 

Ціллю проекту є придбання професійного сценічного світлового обладнання для 
проведення культурно-масових заходів, фестивалів, конкурсів, концертів, творчих 
вечорів на більш сучасному, якісному та професійному рівні. 

Придбання сценічного світлового обладнання надасть збільшення можливостей у 
використанні світла як засобу художньої виразності, що дозволить успішно вирішувати 
найскладніші завдання, створювати красиві й вражаючі шоу, дасть можливість 
глядачам повноцінно зануритися у світ мистецтва. 

Найвищою оцінкою результату проєкту будуть яскраві враження глядачів від 
отриманої послуги, а це не тільки рівень майстерності артистів, а й естетична насолода 
від звукових, світлових спецефектів проведеного заходу. 

Реалізація даного проєкту передбачає наступні очікувані результати: 



- інноваційний підхід у проведенні культурно мистецьких заходів; 
- організація та впровадження нових сучасних форм роботи, спрямованих на надання 

широкого спектру послуг;  
- розвиток і покращення місць проведення дозвілля для мешканців та гостей міста; 
- збільшення попиту глядачів щодо відвідування культурно-мистецьких заходів; 
- підвищення інтересу жителів міста до участі в різноманітних концертних програмах; 
- заохочення професійних творчих колективів з інших міст, відомих українських 

артистів до виступів у нашому місті; 
- зміцнення іміджу місцевої влади, набуття позитивного досвіду; 
- можливість подальшого впровадження набутого практичного досвіду із 

застосуванням сучасних технологій.  
 
8.* Орієнтовна вартість (брутто) проєкту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Пульт керування світлом - 1 шт. 4500 

2. Розподілювач DMX сиг.(сплітер)  - 1 шт. 4000 

3. Комплект комутації XLR-XLR  (1К-кт)   - 1 шт. 5000 

4. Комплект електрокомутації (кабель, вилки, розетки по 
кількості приладів)  (1К-кт) - 1шт. 

5000 

5. Голова обертаюча Hot Beam 150 - 2 шт. 48000 

6. LED прожектор Free Color COB 200  - 4 шт. 13800 

7. Світлодіодний ліхтар LED PAR 64 Free Color 1815 
RGB White A  – 1 шт. 

68000 

8. Прожектор слідкуючий Free Color FS-330 (стійка в 
комплекті)  – 1 шт. 

21400 

9. Генератор туману FC SM-111 - 1 шт. 12000 

10. Гак для кріплення приладів - 24 шт. 4800 

11. Стійка для світлових приладів – 3 шт. 4800 

12. Рідина для генератора туману – 2 шт. 2200 

РАЗОМ: 193500 
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