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Додаток 1 

до Положення про 

громадський бюджет               

у місті Херсоні 

  

ФОРМА ПРОЄКТУ, 

реалізація якого планується за рахунок коштів  

громадського бюджету м. Херсон у 2021 році 

 

Ідентифікаційний номер проєкту 
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром ) 

 

Дата надходження проєкту 
(заповнюється уповноваженим робочим органом) 

 

Прізвище, ім’я, по батькові особи уповноваженого робочого 

органу, що реєструє проєкт: 
 

(підпис) 

 

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

 

 1. Назва проєкту (не більше 15 слів): 

Перша дитяча анімаційна  студія «Мультидіти» 

 

 

 2. Пріоритетні напрямки проєкту (необхідне підкреслити і поставити 

знак "Х"): 

● облаштування тротуарів – □                  

● естетичне облаштування міста – □ 

● дороги – □                 

● будівництво спортивних та дитячих майданчиків – □ 

● облаштування зон відпочинку (в тому числі зі створенням точок вільного 

доступу до мережі  Інтернет) та впорядкування прибережних смуг водойм – □ 

● вуличне освітлення – □         

● розвиток вело- та бігової інфраструктури – □ 
● заходи з енергозбереження (використання відновлювальних джерел енергії) – □ 

● інше – Х 

 3. Місце реалізації завдання (адреса, назва житлового 

масиву/мікрорайону, установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки, 

якщо відомо, тощо): м. Херсон, вул. Кольцова 39 Херсонський заклад 

дошкільної освіти №12 Херсонської міської ради, кадастровий номер ділянки 

6510136900:15:001:0109 

 4. Короткий опис проєкту (не більше 50 слів):  

Обладнання приміщення для відкриття та повноцінної роботи Першої дитячої 

анімаційної студії у місті Херсон «МУЛЬТИДІТИ» зі створення мультфільмів 

для дітей перед шкільного віку. 
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      5. Опис проєкту (основна мета проєкту; проблема, на вирішення якої він 

спрямований; запропоновані рішення; пояснення щодо того, чому саме це 

завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине на 

подальше життя мешканців. Опис проєкту не повинен містити вказівки на 

суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проєкту. Також обов’язково 

зазначити відповідність стратегічним пріоритетам і цілям розвитку міста. 

Якщо проєкт має капітальний характер, зазначається можливість 

користування результатами проєкту особами з особливими потребами): 

У час гаджетів і сучасних технологій педагогам стає дедалі важче 

робити освітній процес незвичайним. Безперечно, знання є новими та цікавими 

для дітей, але утримувати їх інтерес не так вже й легко. Сучасні педагоги 

перебувають у пошуку нових, більш новітніх методів та прийомів, для того 

щоб подати дітям інформацію незвичайно та зацікавити їх. У процесі 

самовдосконалення педагоги використовують технічні засоби, проте і це 

зацікавлює дітей лише на певний час, адже комп’ютер зараз є у кожному 

будинку. 

Для творчого розвитку дітей ми пропонуємо заняття у першій дитячій 

анімаційній студії «Мультидіти». 

Метою проєкту є всебічний розвиток дітей віком від 4 до 7 років міста 

Херсона, зокрема навчання культурі спілкування та роботі у команді, 

виховання уміння взаємодіяти з іншими дітьми, розвиток творчого потенціалу, 

комунікативних здібностей, креативного мислення.  

 

 6. Обґрунтування бенефіціарів проєкту (основні групи мешканців, які 

зможуть користуватися результатами проєкту): 

Бенефіціарами проєкту є діти віком від 4 до 7 років міста Херсон, у тому числі 

діти пільгових категорій та дошкільники з особливими потребами. 

 

 7. Інформація щодо очікуваних результатів у разі реалізації проєкту: 

У разі реалізації проєкту, буде досягнуто мету, а саме всебічний розвиток дітей 

віком від чотирьох до семи років міста Херсон. Працюватиме не одна, а 

декілька груп зі зручним графіком і робота студії буде повноцінною. 
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     8. Орієнтовна вартість (кошторис) проєкту (всі складові проєкту та їхня  

орієнтовна вартість): 

Складові завдання 
Орієнтовна вартість, 

гривень 

1. Ремонт приміщення 68500.00 

3.Заміна та встановлення опалювальної системи 9800.00 

4. Заміна вікна на металопластикове 8200.00 

5. Придбання телевізора 17500.00 

6. Придбання ноутбука 18500.00 

7. Придбання фотоапаратури: фотоапарат, штатив, 

комплект студійного освітлення. 
30000.00 

8. Придбання меблів 24500.00 

8.1. Стіл письмовий офісний 2450.00 

8.2. Стілець офісний 700.00 

8.3. Стіл дитячий сегментований 4 шт. 4000.00 

8.4. Стільці дитячі 10 шт. 3500.00 

8.5. Придбання дошки учбової 1800.00 

8.6. Придбання столу для піскової анімації 5500.00 

8.7. Шафа офісна 4000.00 

8.8. Полички 5 шт. 2550.00 

9. Жалюзі 3000.00 

10. Люстра 1200.00 

11. Принтер МФУ 23000.00 

12. Матеріали необхідні для виготовлення 

мультфільмів 
10940.00 

12.1. Папір кольоровий 1500.00 

12.2. Папір білий 500.00 

12.3. Картон білий 300.00 

12.4. Пластилін 1200.00 

12.5. Тісто для ліплення 850.00 

12.6. Фарби кольорові 1520.00 



 

12.7. Олівці кольорові 450.00 

12.8. Клей ПВА 500.00 

12.9.Кінетичний пісок 720.00 

12.10. Фетр різних кольорів 1400.00 

12.11. Фоаміран 1500.00 

12.12.Ножиці 350.00 

12.13. Дощечки для роботи з пластиліном та тістом 150.00 

13. Непередбачувані витрати 32250,00 

РАЗОМ: 247390,00 

  

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


