
 

 

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):  

«Сучасний музичний зал вітає – дитячі таланти розвиває»  

 

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

витрат): 

видатки:   X поточні      
  

  капітальні          

 

Проект буде реалізовано на території міста Заводське (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Мікрорайон «Цукрозавод»  

 

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

…37240, м.Заводське, вул.Полтавська, буд.1, дошкільний навчальний заклад №1 

«Малятко»  

 

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

Реалізація даного проекту передбачає покращення результативності освітньо-виховної 

діяльності в дошкільному закладі №1 «Малятко» шляхом  придбання сучасної техніки 

(музичної апаратури, музичних інструментів, телевізора), дитячих національний костюмів, 

поповнення дитячими музичними інструментами, що дозволить педагогам повністю 

реалізувати навчальні програми в напрямку музично-естетичного розвитку дошкільників, 

підтримувати та розкривати творчі прояви, музичні здібності вихованців. 

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Об’єктом проекту є дошкільний навчальний заклад,  особовий склад якого налічує  175 

дітей. Будівля знаходиться в центральній частині міста. Пріоритетним напрямком 

роботи педагогічного колективу ДНЗ є музично-естетичний розвиток дітей 

дошкільного віку. Роки дошкільного дитинства є найкращими для естетичного 

розвитку, розкриття музично-творчих задатків. Саме в ці перші роки формується 

емоційна культура дитини. Тому, головою методичною метою колективу є створення 
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умов для різнобічного розвитку особистості дитини шляхом навчання сприймати і 

відображати красу навколишнього світу, інтонаційно-мелодійно, творчо відгукуватись 

на неї. Облаштування, оснащення приміщення повинні відповідати сучасним запитам 

суспільства, освітнім потребам. Проектна група пропонує за кошти громадського 

бюджету реалізувати такі заходи: 

2. Придбання музичної апаратури (активний комплект, мікшерний пульт,  мікрофони). 

3. Придбання українських національні костюмів ( 12 комплектів для дівчаток ). 

 4. Придбання  музичних інструментів (акордеон, синтезатор). 

5. Придбання дитячих музичних інструментів. 

6. Придбання телевізора. 

Асортимент та кількість музичних інструментів, костюмів відповідає Примірному 

переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної 

освіти (Наказ МОН України від 19.12.17 № 1633). 

Учасники проекту гарантують часткове співфінансування, доставку до закладу 

обладнання, оформлення елементів дизайну, беруть повну матеріальну відповідальність 

за збереження, використання за призначенням матеріальних цінностей без подальшого 

надання в експлуатацію іншим особам, 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 проекту забезпечить вільний доступ вихованців ДНЗ протягом дня: під час 

організованої освітньої діяльності (музичних занять), свят, розваг, театралізованої 

діяльності, заходів з батьками вихованців, хореографічних занять. Очікувані 

результати: 

1) покращення матеріально-технічної бази ДНЗ; 

2) створення умов для  музично-естетичного виховання, розвитку  творчих здібностей 

та природних нахилів дітей; 

3) впровадження інтерактивних прийомів навчання шляхом використання сучасних 

технічних засобів навчання; 

4) надання додаткових освітніх послуг ; 

5) формування емоційної культури дітей; 

6) підвищення якості музично-виховних заходів; 

7) залучення батьків до участі у освітньо-виховному процесі;  

8) підвищення іміджу дошкільного навчального закладу; 

9) поширення досвіду роботи педагогічного колективу закладу з організації музично-

естетичної діяльності.  

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)   

Метою проекту є покращення якості музичної освіти дітей міста шляхом створення 

умов для творчості педагогів та вихованців.  
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Результатом плідної роботи колективу є перемога вихованців у районному конкурсі 

«Сузір’я талановитих дошкільнят», щорічні призові місця у міському фестивалі 

«Веселкові кольори», участь у міських святкових заходах. Музичні керівники як 

представники Лохвицького району брали участь у обласному конкурсі «Колискова 

пісня», де представляли твір  місцевого композитора. Дошкільний заклад тісно 

співпрацює з музичною школою : традиційними є щорічні виступи учнів перед дітьми  

дитячого садка, екскурсії старших дошкільників до школи, на базі ДНЗ  проходять 

хореографічні заняття з вихованцями. Досвід роботи з музичного виховання 

дошкільників педагоги неодноразово демонстрували під час районних семінарів.  За 

вимогами сьогодення музичний зал повинен бути оснащений  сучасними технічними 

засобами навчання,  музичними інструментами, костюмами. 

 Протягом багатьох років в ДНЗ проводяться  випускні свята на свіжому повітрі, але 

відсутність  відповідної звукової апаратури впливає на якість  музичних номерів.  

 Батьки вихованців, працівники ДНЗ готові надати допомогу у придбанні  обладнання. 

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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн. 

Придбання : 

1. Звукова апаратура 

1) мікшерний пульт YAMAHA MG 10 

2) активний комплект Park Audio BETA-S 

3) мікрофон Electro Voice Cobalt 9— 2 шт. 

4) стійки під мікрофони — 2 шт. 

 

 

6 050 грн. 

24 115  грн. 

3 800 грн. 

1 000 грн. 

 

2. Українські національні костюми (10 шт. для дівчаток, 

10 шт. для хлопчиків) 

1 костюм — 300 грн. 

20 костюмів —  6000 грн 

3. Дитячі музичні інструменти: 

1) бубен  - 4 шт.  

2) бубонці — 4 шт. 

3) гармоніка — 2 шт. 

4) діатонічні дзвіночки — 1 набір 

5) ксилофон — 2 шт. 

6) маракас — 6 шт. 

7) трикутник — 1 шт. 

8) гітара — 4 шт. 

9) сопілка — 4 шт. 

10) саксофон — 4 шт. 

11) дудка — 4 шт. 

Всього: 

 

472 грн. 

616 грн. 

738 грн. 

674 грн. 

780 грн. 

312 грн. 

378 грн. 

552 грн. 

75 грн. 

324 грн. 

172 грн. 

5 093 

4. Акордеон MAXTONE TA-7234 19 550 грн. 

5. Синтезатор CASIO CTK-2500 

6. Підставка до синтезатора 

4 500 грн. 

490 грн. 

7. Телевізор LG 43LJ622V 16 000 грн. 

РАЗОМ: 86 598грн. 





 

Мікшерний пульт 

 

 

 

 



Дитячі музичні інструменти 

Діатонічні дзвіночки 

Ксилофон 

 

          Тамбурин                                      Акордеон                                                Бубон 

Сопілка  



 

 

Маракас                                                           Трикутник 

 

                                  Гітара  

 

Гармоніка                                                        Дзвіночки  
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