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роздIл I.

1. Нгзва проекту: ВсеукраiЪський дитя:чо-юнацький фести:ва-пь кСурми звитяги).
назiва заходу: Всеукраiнський дитячо-юнацький фестиваль ксурми звитяги).

2. PiLBeHb реа,riзацii:
мiжнародний, всеукраiЪський, мiсцевий (потрiбне пiдкреслити).

3. Злпriст проекту:
освiтньо-виховнi. iнформацiй но-просвiтницькi, експертно-аналiтичнi.

культуро:rогiчнi(потрiбне пiдкреслити).

4. П[iдстава для розроблення проекту: УКАЗ прЕзидЕIlтА укРАiнИ вiд 18 травня
2019р. Nч 286 "Про Стратегiю нацiона.шt,но-патрiоr,ичного виховання", розпорядженнJI
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09 жовтl{я 2020 року }lb 12з3 "Про схвалення КонцепцiТ
,Щержавнсli цiльовоi соцiа,тьноi програN,Iи нацiонально-патрiоr:ичного виховання на перiод
до2025 Р,оКУ" та вiдповijlно дО постановИ КабiнетУ MiHicTpiB УкраТнИ вiд 12 жовтня20l1 р.
Jф 1049 '"Про затвердження Порядку ПРОВе|ДеНня конкурсу з визначення програм (проектiв,
заходiв), розроблеНих iвститУгilми гроМадянського суспiльства! для виконання (реа_пiзацiТ)
яких наJIа€ться фiнансов;t пiдтримка" (зi змiншли).

5. Строкреа:riзацii проекту:
почilток - 1 листопtца 2021 року
закiнчення - 03 грулня 2021 року
5.1 . !ати проведення з€жоду: 29 листопада2021 року.

б. lvIiсце проведення заходу: м. Львiв. просп. Свободи, 28 (Нацiона;lьний академiчний
театр опери та ба_пету iM. С. КрушельницькоТ).

7. М[ета та обгрунТ},ваннЯ uжту€rльноСтiLреа;liзацii rrроекту: попуJU{ризацiя та збереження
культурн()i спадщини та культурних цiннсlстей УкраiЪисеред молодi, зокрема украiнськоi
патрiотичНоi музикИ, ПIо, У своЮ чергу, сприятиме активномУ залученнЮ молодi до
нацiонать,но-патрiотичного виховання.

АктуальнiстЬ даногО проектУ обулловлеНа необхiДнiс:гЮ виявитИ та донести до
широкогс) загшIу громадськостi справжнiй стан у суrаснiй творчостi. сформувати громадську
думку стосовно необхiдностi сприяння розв.птку украiъського сучасного мистецтва.

У с;gчасних }lиовirх захiде актуа!,Iьним для lподей рiзногсl BiKy, оскiльки асоцiюеться з
Духом високого патрi<rтизму. .Що проведення фестивалю бУд. з€}лучено провiдних
укратнських музикантiв. iсторикiв, науковцi.в. фольклорнi колективи.

i'

.Щиректор громадс
(СУРМИ ЗI}ИТ
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Фестиваль у довгостроковiй перспекl]ивi сприятиме

цiнносте;й УкраiЪського народу.
розвитку духовно-морilльних

8. OcHoBHi завдання проекту:
- провести фестиваль, який сприятиме попуJIяризацii нацiона,rьноi та збереженню

культурI{Оi спадщиНи та культурних цiнностей Украiни;
- IIOпуJUIризувати в молодiжному середовищi yKpaiHcbKy патрiотичну пiсню та поезiю;
- Об'еДНаТИ На феСТИВа-Пi Молодь з рiзних регiонiв Укlэаiни та надати iM можливiсть

проявитlа себе;
- пошук i вiдкриття творчих, обдарованих вока-шiстiв, iнструиенталiстiв, aBTopiB

украiЪськоi пiснi та музики;
- популяризацiя TBopiB патрiотичного спрямування, щсl розкривають героiЧний шлях

нацiонально-визвольноi боротьби украiнського народу в )(Х стЪлiттi, а cal,Ie: пiсенну
спадщивtу Сiчового С,грiлецтва, ApMii YKpaiHcbKoT Народзноi Республiки i УкраiЪськоi
Галицьк,эТ ApMiT, ОрганiзацiТ Украiнських Нацiона-пiстiв, УкраiЪськоi ilовстанськоi'ДрмiТ. а
особлив<l сrIасну украiнську молодiжну патрiотичну пiсню, що звучitла пiд час Революцii на
гранiтi, Революцii Гiдностi.

пizц час реа_пiзацii проекту на Bcix його етапах tl€tлежни}д чином будуть дотримуватись
BcTtlHoBлteHi вимоги щоло запобiгання поширенню респiратор;поi11uopod"'covtn-t9, а саме:
Закону )/краiни <Про внесення змiн до деяких за*о"одuЪ"их aKTiB УкраiЪи, спрямованих на
забезпечення долаткових соцiальних та економiчних гараrrтiй у ."'".*у з поширенням
KopoHaBipycHoT хвороби (COVID-19)). постанов Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, ,ro.ru"o"
Головно-го державного санiтарного лiкаря УкраiЪи MiHicTepcT]]a охорони здоро"'" УкраiЪи та
рiшень lлiсцевих (обласних та м. Киева) комiсiй з питань техногенно-екологiчнот безпеки i
надзвичейних ситуацiй, уrасники будуть забезпеченi yciMa захисними матерiалами.

9. О,riкуваний резl,льтат:
Рtэзультатом проведення проекту € попуJIяризацiя та збереження культурноi спадщини

та куль,]]урних цiнностей УкраiЪи, сприяння творчих KoHтaKTiB з молодими спiваками.
компози,горами, митцями.

Проведення фестива,rю надасть можливiсть вивчити й Iriдтримати талановиту молодь.
показати if майстернiсть, творчiсть i дося,гнення в лiтературi, художньому видi мистецтва.
сrIасноN{у пiсенному i хореографiчному )канрах, що в свою чергу сприятиме збереженню
нацiональних культурних надбань нашсli держави та Тх популяризацii сере; молодi
вiдповiдrо.

зzr результатап,rи проведення фестива_пю у молодого поколiння уtвердиться
нацiона-пьно-патрiотична свiдомiсть та цiнностi, якi несе традицiйна украiъсьпu nyn"rypu ,u
мистецтI}о.

План охопленням - 13000 осiб по всiй УкраiЪi. шляхом широкого iнформування в
засобах масовоi iнформацiт про cil]\{ проскт та музичних TBclpiB як результаry феътивалю.серед учасникiв фестива_llю будуть представники ycix регiонiв vкрйи.понад 1 000 осiб. в
якостi г.пядачiв зможуть насолодитись укратнською патрiотичноо ,уa"*ою. вiдвiдавши
ВсеукраТнський ,Щитячсl-юнацький фестиваль мистецтв <Сурми a""r"."u в примiщеннi
нацiона_пьного академiчного театру опери та балету iM. С. Круйельницькоi.

!овгостроковими результатами проведення проекту с можливiсть поширення та
попуJU{рIIзацiя TBopiB патрiотичного спряN{ування, як духовно-культурноi 

".ruдщ""", 
серед

молодi, lпiд чаС пiдготовки. проведення та пiс"тrя фестивалю; розповсюдження результатiвпроекту - спiваника к.Щзвенить звитягою cypмD серед }^rаснйкiв фестивалю, молодiжних
uентрiВ та ocBiTHix осередКiв пО всiй териТорiТ УкраiЪи. ПрИ цьомУ у спiванику будуть
зiбранi TiL твори, якi справдi утворюють культурне надбання }краiнськоi нацii.
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Фестиваль нtlвчить молоде поколiння цiнувати якiсну yKpaiHcbKy

спонукагиме молодь до самовдосконt}лення, творчого розвIIтку особистостi,
духовних га культурних цiнностей.

Популяризацiя украiЪських виконавцiв дозволить залучити уrасникiв фестива,тю до
ринку yKpaTHcbKoi музики споживачiв та покупцiв музичного продукту, що. сво€ю чергою.
забезпечить подаJIьший розвиток га;lузi у майбутньому.

При реа_lriзацii проекту взято до уваги принцип гендерноi piBHocTi. тобто до ylacTi
запрошено як жiнок, r,aK i чоловiкiв. Зважаючи на те, що ,оподь бере rIасть в заходi
виключно за власним бажанням, орiентовний склад уrасникiв становить: 45 % -чоловiкiв, 55
о/о - жiнки.

роздш II.

1, tсрганiзацiя, вiдповiдitльна за реа;riзацiю проекту:
Гр<rмадська органiзацiя "СУРМИ звитягИ", ВУЛ. Нечуя-Левицького, 4

Львiв. 7961 3, тел.: (066) 250 00 77 .

2. lIОСаДОВа ОСОба, вiДповiда;lьна за реалiзацiю проекту: Степанишин В. I. _ директор
Громадськоi органiзацii "СУРМИ ЗВИТЯГИ''.

3. IIерелiк органiзсщiй, що беруть r{асть у реа-lliзацii проекту.
Наlliона;lьний акФIемiчний театр опери та балету iM. С. Крушельницькоi, м. Львiв, пр.

Свободи. 28. 1-38o (32) 2з5-65-86

роздш ш.

l .Кiлькiсть уrасникiв проекту
усього - загальне охоплення l3 000 осiб, у тому числi:
жiнtки - 7150 осiб, чоловiки - 5850 осiб.

2. I(iлькiсть працiвниКiв, зшц^rених до реалiзацii проекту iз зазначенням фаху - З5 (на
волонтерських засадах).

3. Сченарний план реалiзацii проекту:

музику та
угвердження

Етапи
реа;riзаrцii

Опис заходiв дJuI здiйсненrrя
етапу

Строк реалiзацii
етапу

вiдповiдальний
виконавець
(прiзвище та
iнiцiали. посада)

l 2 1J 4
Пiдготовчий
етап

Пiдготовка до Всеукраiнського
дитячо-юнацького фест,ивалю
кСурми звитяги)

Листопад 2021 р. Стефанишин I.Б..
керiвник проекту

основний
етап

Проведення ВсеукраiЪського
дитячо-юнацького фестивалю
<Сурми звитяги)

29 листопада202|
р.

Степанишин B.I
директор ГО
"сурми
звитяги,,



звiтниii етап Узагапьнення пiдсумкЦ Листопад-грудень

(ШIацiональний
29 листопада 202l р.

академiчний театр опери та балеry iM. С. Крушельницькоi)

07.00- l t0.00 органiзацiя сцени оперного театру
Художнс оформлення сцени
встановлення i опробування звуковоi,та освiтлюва-ltьноi апарат}ри
вiдпрацювання можливостi вiдео- та аудiо зйомки
Прибугтя та розмirцення в гримерних Iеатру творчих колективiв -учасникiв концерт

_10.з0- 1],.30

16.00 - 17.30

18.00 -:z1.30

21 .з0 -:z2,00 JбlJrbfl trнtlя кOлективttми - rrасникаN,Iи концерту примiщень театру.
перевiрка гримерних, здача ключiв

4. Характеристика матерiа_ltьно-технiчного забезпечення проекl]у:

А втомобiльвантажопасажирсь
кlай-В (Hyundai Ft1) по MicTy
Л,,вiв (перевезення по MicTy

Транспортнi пос.lrуги:

обладнання, оргтехнiки
облаdнання,

Сценiчне та зв}кове
обладнання

.Щ,rя проведення В сеукраiЪiЙого дитяБ
юнацького фестивалю <Сурми звитяги))

Оренда сценiчного, звукового, БЬло"о.о
та звуко-пiдсилюючого обладнання дасть
можливiсть забезпечити належну якiсь
звrIання украТнськоi музики для слlхача
на фестивалi

1*8
год

lбз

Призначення

послуги з надання
примiщення у Лr,вiвському
нацiональному TeaTpi опери та

iM. С. Кру,шельницькоi

Транспортнi пrэслуги 
"еоОхiднi 

пр"
пiдготовцi концерту для перевезення по
MicTy обладнагtня та оргtехнiки (за кошти
громадськоi органiзацii)

tПол



"Щзвенить звитягою сурма''

7Щиплом переможцiв''Сlрми
:lвитяги", формат А4 (дизайн,
лдакетувt}ння. папiр
лсрейдований, щiльнiсть 250
l/м кв, 4+0 (СМУК), лаlr,riнацiя
глянцев4 офсетtrий)
l{иплом 1^rасникiв''Сурми
звитяги", А4 (дизайн,
N,tакетув€tння, папiр
к:рейдований. щiльнiсть 250
г/м кв,4+0 (смук), ламiнацiя
г,JuIнцева, офсетний)
Г[лакат "Сурми звитяги'', АЗ
(дизайн, макетування, папiр
крейдований, щiльнiсть 250
гzlм кв,4+0 (СМУК), лаллiнацiя
гJIянцева, офсетний)

надзвичайно Е}ктуЕrльним в наш час зпогляду нацiона,тьно-патрiотичного
виховання. I{e потрiбно для керiвникiв
музичних к<rлективiв, вчителiв. нашоi
молодi. Книжки будуть розданi серед
1^rасникiв феrэтива_гrю та розiсланi по всiй
YKpaiHi (за бпэджетнi кошти)

полiграфiчнi послуги включilють
мiнiмальну iцруковану продукцiю длятакого рiвня заходу, тiльки дипломи
переможцiв, lIипломи r{асникiв. плакати
(роздаються BciM rIасникам) i
запрошення на га-па-концерт(за кошти
громадськоi органiзацii)

б,уклет-запрошен ня на гаJIа-
к()нцерт фестивапю''Сурми
зI}итяги", А 4 двостороннiй
(дизайн, макетрання, папiр
кlrейдований, щiльнiсть 250
г/м кв, 4+0 (СМУК), лаrrцiнацiя
глшнцева. ний

Щля забезпечення
дiяльностi оргкlомiтету,
сценарно-режисерськоi та
робочоi груп фестива-гtю (за власнi кошти

ськоi органiзацii)

Влtготовлен"" iнбфЙачiИ"их 3 од.

Молодiжний спiваник

вi2lеороликiв про фестива-гlь
"Сурми звитяги'', трива_пiстю
3 >iB. кожен. (вiде<lзйомка.
вiдеомонтаж. пiдготовка
сц(энарiю, текстового
матерiалу та озвг{ення
тексту)

популяризацii результатiв проекту серед
населення.
При цьому кожен ролик висвiтлюе окреl
результати проскту: сам фестиваль
кСурми звитяги:). результати про€кту, в
тому числi iнформацiю про спiваник та
культурну музи чну спадщину,
досягнення за попереднi роки та
запрошення до :ластi у фестивалi у 2О2|

l 000

200

800

2000

2000

й,iIФййц_-



2000 (l л)

Засiб дезiнфекуючий AXff-

реаrriзацiТ проскту (З5 осiб) п.об*iд"о
забезпечити засобами iндивiдуа,цьного
зz}хисту (маска, дезiнфектор) у зв'язку iз
встановленням режиму адаптивного
карантину в YKpaiHi та з метою
недоп},Iцення rIоширення COVID-l9. Медичнi маски для обличчя
забезпечують надiйний захист вiд
мiкробiв, BipyciB а також небезпечних
речоt]ин з повiтря. З розрахунку 1

медична MacFia на 3 год. роботи (з 07.00
ГОД. до 22.(|0 год. згiдно сценарного
плану) на оссlбу це приблизно: З5 ос.* *Sшт. l75 пrт. (55 шт. додаткових на
випФ{ок залiни пошкоджених. або
втрачених масок, для учасЕикiв. якi не
забезпеченi iндивiдуальним захис.гом).
Також необхi:tно забезпечити обробку
рукгrасникiв дезiнфекцiйними засобами
(1 л рiдини для загfu.Iьного корист}ъання
за лаштунками) (за кошти громадськоi

Маска медична одноразова

роздIл IV

1. Загальнtий обсяг витрат 223555,00 грн,
У ТомУ Чи,Слi:
за рах}.но]к коштiв держ€tRного бюджету - l90 000,00 грн;
за рахуноlк iнших джерел. не заборонених законодавством - 33 555,00 грн.

2, Перелiпl органiзацiй-уlасникiв та розмiр Тх дольовоi yracTi у проектi. заходi абоr{асть грr..:
Мiнмолодьспорт - 190000,00 .р";
Громадсыса органiзацiя <СУРМи звитяГИ) - зЗ555,00 грн.

3. laHi прrэ структуру витрат на реа_шiзацiю проекту, проведення заходу:

Найменування
cTaTTi витрат

оре:ндд пррrп.riщень, rер"фц
спо]руд де ься захiд

Зага;lьна
с}']!{а. грн.

внески за

за рахунок
iнших

Транспортнi послlти
4 000.00

Jф
зlтl

за рахунок
б_юджетних
к<lштiв, грн.

70000,00 70000.00 0,00
2.

4 000.00 0,00



1
J. Ор"rдu обла,днання, оргтехнiки (чи

плата за користрання нш,tи).

[датраш на ix обс"тгуr.овування
55 700.00 55 700.00 0.00

4, Полiграфi.+li послуги
79 200,00 55 з00.00 23 900,00

5. Iпгформацiйнi посrгупа 9 000.00 9 000.00 0,00
6. Канцелярськi витрати 4 600,00 0,00 4 б00"00
7. Iв:шi витрати

1055,00 0.00 l 055.00
Всього 223 555,00 190 000,00 зз 555,00

Щиректоlr громадськоi органiзацii
кСУРМИ ЗВИТЯГИ)

ПОГОДКЕНО

В.СТЕПАНИШИН

CY#ý.t и

Застуrlяя.к MiHicTpa
r'4 

ч''qрi }i Qtl орт4 Укратни

,3,, ;,rl],.., r. i, о пч \тЕнк о
luz_+ року

,

з}tJ4-I"ri, и


