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полохtЕння
про ре€Lлiзаr_цiю проекту

роздIл I
1. Назва проекту:
мiжнародний молодiжний форум <коло укратнського багаття>>:

захiд i: Засiдання за круглим столом <<участь молодi у розширеннi й погли-

бленнi громадських та культурних зв'язкiв iз украiнськими громадами поза межа-

ми УкраТни>.
Захiд 2: Мiжнародний молодiжний форум <Коло украТнського багаття>>.

2. PiBeHr, проведення (поmрiбне пidкреслumu)

мiжнародний, всеукраiнський, мiсцевий,

З. Змiст проекту: (поmрiбне пidкlлес"цumu)

освiтньсl-виховний, iнформацiйно-просвiтницький, експертно-аналiтичний,

культурологiчний.

4. Укази Президента Украiни вiд 12 червня 20t5 року JYg з34 пПро заходи

щодО полiпшеНня нацiОнаJIьно-Патрiо,гичНого вихОвання дiтей та молодi>, вiд 18

травня 2О:t9 рOку j\ъ 286 <Про Стратегiю нацiонально-патрiотичного виховання)).

5. TepMi.H реалiзачiТ проекту:
початок - 23 вересъlя 2021 року;
закiнчення-27 вересня 202I року.

TepMiH проведення заходiв проекту:
Захiд I.2з-24 вересня 2о2I року: Засiдання за круглим столом <Участь мо-

лодi у розширеннi й поглибленнi громадських та культурних зв'язкiв iз украТнсъ-

кими громадами поза межами Украiни>.
jахiд 2, 25-27 вересня 2о21 року: Мiжнародний молодiжний форум <<Коло

украТнського багаття>>.

6. Мiсце реалiзацiТ проекту:
Захiд 1.

23.09.2tJ2\.
Itитом_ирська область, м. Хtитомир:
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Зал засiztань ХtитомирськоТ MicbKoT ради;
Хtитомирський обласний кра€знавчиii музей;

Конферtэнц-з€tJI готелю <Dodo>.

24.09.202I.
м. КиТв:
MiHicTe,pcTBo моJIодi та спорту }'краТни;

Алея ГероТв Небесноi coTHi;

Нацiональний заповiдник <Софi.я КиТвська>>.

м. Пtитомир:
Конференц-заJI готелю <Dodo>.

Захiд 2. 25.09.202|.
Житомлtрський обласний краезнавчий музей;
Вулиця Михайлiвська;
ЖитомIлрська MicbKa школа хореографiчного мистецтва <<Сонечко>;

26.09.202|.
м. Радомишль:
Iсторико-культурний комплекс <Замок Радомисль>>;

lчlайстерня заслуженого майстра народнот творчостi Укратни В. Волiвача.

с. Горо,цське:
Садиба народного художника УкраТни Ю. Камишного;
Культурно-мистецький центр <Ifолiська хата));

м. Жит<lмир:
Конференц-зал готелю <Dodo>.

7. Мета та обцрунтування aKTy€lJIbHocTi реа-lriзацiТ проекту:

Меmа. Залучення громадсько ак,гивноi та творчоi молодi (молодих майстрiв

народноГо мI{стеЦтва) дЬ спiвпраЧi з предСтавниками украiнських громад у сферi

нацiонально-патрiотичного виховання, донесення до закордонних украiнцiв змiс-

ту (cyTi) украiнських суспiльно-державних (наuiональних) цiнностей,
Обrрунmування акmуальносmi. Потреба постiйного вдосконапення нацiональ-

но-патрiотичF{ого виховання, надаНня системностi цьом)' вкрай важливоМУ для

держави процесу з€Lпишасться акту€шьною.^ 
Одним iз шляхiв такого вдосконаJIення може стати н€шагодження бiльш Tic-

ноТ спiвпрацi творчоТ молодi УкраIни iз представниками украТнськоТ дiаспори.
Протягом ocTaHHix 150 poKiB внаслiдок рiзних причин полiтИЧНОГО Та СОЦiа-

льно-економiiчного характеру за межами Украiни опинилися та поживають нинi в

десятках краliн Сходу та Заходу понадц 10 мiльйонiв наших спiввiтчизникiв.
Бiльшiсть украТнських громад за KoplIoHoM об'сднанi у |ромадськi органiзацii

та товариствiа i беруть активну участь у суспiльно-полiтичному та культурно-

просвiтницькому життi держав свого перебування, iдентифiкуючи себе при цьому
представникilми украiнськоi нацii та популяризуючи украТнську самобутнiсть, ку-

льтуру, нацiсlнальнi цiнностi i традицiТ.

I{алагrэдження бiльш тiсних к,энтаl<тiв громадсько активноt та творчо1 мо-

лодi зi своТми спiввiтчизниками сприятиме отриманню нового практичного досвi-
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ду щодо прос)/вання результатiв та здобутк:iв свост дiяльностi, донесенню до зако-

рдонних украiнцiв змiсту (cyTi) украТнських суспiльно-державних (нацiоналъних)

цiнностей та поглибленню спiвпрацi :з пркэдставниками закордонних украiнцiв у
сферi нацiонаrьно-патрiотичного виховання.

8. Осноlзнi завдання проекту:
- з€шучення молодi до розширення та поглиблення громадських та культур-

них зв'язкiв iз украТнською громадськiстю поза межами Украiни;
- проведе)ння скоординованоi роботи iз забезпечення розвитку зв'язкiв з гро-

мадами закордонних укратнцiв, визначенн]я та виконання комплексу завдань i за-

ходiв у сферi нацiонально-патрiотичнсrго виховання молодi на довгострокову пер-

спективу;
- викори()тання iнтелекту€UIьного, культурного та духовного потенцlалу твор-

чоI молодi, у ,т.ч. закордонних украТнцiв' дпя утвердження позитивного мiжнарод-

ного iмiджу У'краТни;
- збiльшс:ння кiлькостi i якостi к)rльту,рних продуктiв, спрямованих на нацlо-

наJIьно-патрiсlтичне виховання молодi;
- формування у молодого поколiння украiнцiв розумiння вагомостi та значу-

щостi особисr:остi, ii активноi життевоТ позlлцii в розбуловi у,краТнськоI Щержави.

9, ОчiкluВаний резУльта,' 
."*ru стане наJI их зв'язкiв творчоiрезультатом реапiзацi| проекту стане наJIагодження тlсн]

молодi i .rр.;ц.rавниками громадських органrзацiй украiнськоТ дiаспори. Молодi

майстри piirrиx жанрiв та видiв нароlIного мистецтва, що представлятимуть рiзнi

регiони Укратни, матимуть можливiсть безпосереднього спiлкування з представ-

никами громадських об'еднань та однолiтками закордонних украТнцiв, презентаuiТ

своТХ здiбностей, Ta,laHTiB та здобуткiв. Ще сприятиме донесенню до закордонних

украiнцiв змiсту (cyTi) украiнських суспi.пьно-державних (нацiональних) цiннос-
тей та поглиблЬнню спiВпрацi з предсТаЕ}никами закордонrrих украiнцiв у сферi

нацiонально- патрiотичного виховання.
Соцiальrtо-еконол4iчнuлl наслidко,и проекту стане розширення спiвробiтництва

мiж Украiною та державами компактного проживання закордонних украiнцiв,
сприятиМе р113витковi спiвпраlli з jleprltllttit;\rи (lврогlеГlськоl-сl Сокlз1, та дерiкава\II4

- LtленаN{и t-{.дТо, якi успiшtI]о вIll]оВад)li}к),гь lIрOекти,гt"l ]а\одr1 1,сферi HatiitlHtr-

-ц 1lH о- II &,гр ioTtt,t гtо го в t,l хован I-t я.

Ефiкmu,влtl.tJvlu mа корuснlL|4u стануть для представникiв украiнськоТ дiаспори

*о"ru*Ъ", чiз:ке уявлення та наочнi матерiали (друкована та вiдеопродукцiя) npo

молодих майстрiв народного мистецтва }rкраТни. I_{e надасть Тм можливiсть шир-

ше використовувати духовний, культурнl.rй i науковий потенцiал украТнцiв для у
сферi змiцне:нНя мiжнаРодного iмiджу Уцlаiни у cBiTi.

у Bcix заходах проекту передбач ено вiльнuй dосmуп чоловiкiв i жiнок як до

безпосередньот участi у iх пiдготовцi та проведеннi так i у Тх вiдвiдуваннi та зна-

йомствi з пiдсумковими матерiалами проекту, Пiд час проведення заходiв взято до

уваги принц-ип гендерноi piBHocTi. Очiкуваний склад учасникiв становитиме 50оlо

на 50%.
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flовzосmроковltлll.t резульmаmал4u проекту стане друк та розповсюдження в
YKpaTHi та в краiнах (згуртованого>) проживання украТнцiв брошура <<Коло украiн-
ського багаття: молодi маЙстри народноi тI}орчостi> з презентацiйною iнформацi-
ею та фотографiями молодих майстрiв нар)одного мистецтва - стипендiатiв Пре-
зидента Украiни. Аналогiчне спрямування матимуть презентацiйний соцiальний
вiдеоролик кКоло украТнського багаття>> Tat соцiальний вiдеофiльм <Коло украТн-
ського багаття: молодi маЙстри народноi т]ворчостi> з подальшим розмiщенням у
мережi IHTepHeT. ,Щовгостроковими ре:]уль,]гатами проекту мае стати також попу-
ляризацiя украiнськими громадами за кордоном наших молодих маЙстрiв народ-
ного мистецтва та запрошення Тх до участi,у культурно-мистецьких заходах у кра-
Тнах свого перrэбування.

Р еалiз ацisl пр о екmу пi сля йо zо з акiнч еrl,чя d ас m ь .цо эtслuв ic mь :

гIродовжити роботу з подсtпьшого забезпечення ро:}витку i поглиблення
зв'язкiв iз заксrрдонними украiнцями на довгостроковiй ocHoBi;

ЗадовольЕtяти культурнi, iнформацiйнi та MoBHi потреби закордонних украiн-
цiв, зберегти i;< етнiчну iдентичнiсть i нацiонально-культурну самобутнiсть;

ширше влIкористовувати духовний, ку,льтурний i науковий потенцiал закор-
донних украТнцiв для змiцнення мiжнародн,ого iмiджу УкраТни у cBiTi;

збiльшитлr кiлькiсть молодих закордонних украiнцiв, якi вiдвiдуватимуть Ук-
paiHy для ознайомлення з життям ii громадян i досягненнями;

уповiльнIzIти асимiляцiйнi процеси серс)д молодих закордонних украТнцiв.
Резульmауlоuвнi показнuкu, ТТТляхом популяризацii результатiв заходу у ви-

глядi сформованоi брошури та iнформацiйних роликiв органiзаторами проекту та
самими Його учасниками, фактичне охоплення проектом складе 14 000 осiб, у т.ч.
1400 представ-никiв закордонного украТнства, якi матимуть можливiсть ознайоми-
тися з фото- Til вiдеоматерiалами проекту у, соцмережах, на KaHaJIi YouTube та iH-
ших IHTepнeT-pecypcax. Безпосереднiми учасниками проекту стане 80 осiб (у T.n.
20 представникiв украiнськоi дiаспори 7-8-ми краiн). Зокрема, це, дитячi та моло-
дiжнi фольклорнi колективи та молодi виконавцi, молодi майстри народноТ твор-
чостi (гончарство, художня KepaмiKa, худо;кня обробка дерева, ткацтво, вишивка,
писанкарство, народне маJIярство, декоративний розпис, лялькарство, плетiння з
природних ма,герiалiв, витинанка, бiсероплетiння, виготовлення народних музич-
них iHcTpyMeHTiB, виготовлення украТнських прикрас тощо) - зокрема, стиtlендiа-
ти Президента УкраТни 20|8-2021 poKiB.

У процеrэi реалiзацiТ проекту буле проведено 1 прес-конференцiю, 2 засiдан-
ня за круглим столом, вiдвiдання 6-ти осеlэедкiв культурно-мистецького спряму-
вання (музеТв, центрiв, майстерень тощо), вернiсаж, 1 сценiчне дiйство, 1 екскур-
сiю.

роздIл п
1. Органiзацiя, вiдповiдальна за реалiзацiю проекту:
громадська органiзацiя <IVlолодiжна громадська органiзацiя <С,гулентський

клуб>, 1000З, lи. Хtитомир, вул, Лесi Украiнки, 13, к.45, +З8063018l8l0.

2. Поса,цова особа, вiдповiдальна за реалiзацiю проекту:
Володип,Iир Виговсъкий - керiвник проекту, тел.*380630 1 8 1 8 l 0.
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3. Передiк органiзацiй, що беруть уча,сть у реалiзацii проекту:

1) Управлiння у справах ciM'T' молодii та спортУ ЖитомирськоТ MicbKoT ради,

УкраТна, м. хtитомир, майдан iM. с. п. Корrэльова,4l2;
2) Кому-нальна установа <пtитомирський обласний центр народноТ

Ti> пtитомирськоi обласноТ ради, УкраТна, лл. хtитомир, вул. Трипiльська,

3) Благодiйна органiзацiЯ кБлаго,дiйниЙ фоrД кНадiя С)),

м. Хtитомир, Еlул. I. Кочерги, 5.

роздIлt Iш

творчос-
5;

УкраТна,

1. Кiлькiсть та категорiя учасникiв проекту:

усьогО -- 80 осiб безПосереднiХ учасникiв (загальне охоплення 14 000 осiб),

у тому числi:
жiнки - 44 особи, чоловiки - 36 осiб.

2. Кiлысiсть з€шучених працiвникiв дtо реалiзачiТ проекту iз зазначенням фа-

ху (режисер, tРотограф, вiдеооператор, 15 волонтерiв).

З. Сценарний план реалiзацii проекту:

Програма захrэдiв проекту

Етапи
реалiзаrцii

Опис заходiв
для здiйснення етапу

Строк реалiзачiТ етапу

Пiдготовчий етап Пiдгот,овка до реалiзацti програ-
ми, укладення договорiв

До 2З.09.2021 року

Реалiзацiя проекту

Проведення заходу ][: Засiдання
за круглим столом <<Участь моло-

дi у розширеннi й псlглибленнi
громадських та культурних
зв'язкiв iз украТнськими грома-

дами поза межами }'краiни>

2З-24 вересня 202| року

Проведення заходу 2: Мiжнарод-
ний молодiжний фору, <Коло

украТнського багаття>>

25-27 вересня 2021 року

Пiдсумковий етап Пiдго,говка звiтноi д,окументацiТ 27-З0 вересня 2021 року

Назва (змiст) заходiв
Щата та час

проведення

заходiв
Захiд 1

Засiдання за к]эуглим столом
<<участь мсlлодi у розширеннi й поглибленнi громадських та культурних зв'язкiв

iз украiнськими гроN{адами поза межами УкраТни>>

Мiсце гIроведення заходiв
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2З вересня, четвер

8.00-12.00 Перевезення (,грансфер) учас:никiв за

маршрутом <А\п Бориспiль -- КиТв - Пtи

томир>).

12.00-13.00 ЗаТзд, реестраIIiя та поселенlul учасни-
KiB.

Готель <Dodo>.

13.00-14.00 Обiд Готель <Dodo>

14.з0_16.00 Прес-конференцiя для ЗМI. засiдань Хtитомирсь-
MicbKoT ради.

Заrr

коТ

16.з0-1 8.30 Коло (засiдання за круглим столом) за

участi представникiв украiнськоТ дiас-
пори, представникiв нацмеЕtшин Пtи-

томирщини, l\{олодiжних установ та

органiзацiй.

Хtлtтомирський обласний

краезнавчий музей.

19.00-20.00 Вечеря. Готель <Dodo>

20.з0-22.00 Органiзацiйнi збори учасникiв.
Вечiрне Коло знайомств.

Конференц-заJI готелю

<<Dodo>.

24 вересня., п'ятниця

7.00-8.00 Снiданок. I-отель <Dodo>

8.00-10.00 Виiзд до м.КиТв.

10.00-11.30 Коло (засiдання за круглим столом) за

участi представникiв MiHic,TepcTBa мо-

лодi та спорту Украiни <<Участь молодi

у розширеннi й поглибленнi громадсь-

ких та культурних зв'язкiв iз украiнсь-
кими громадами поза межами Украiни>.

MiHicTepcTBo молодi та

спорту УкраIни.

12.00-13.00 Обiд. Мiсце вuзнача€mься.

1з.30-t4.00 Покладання KBiTiB на АлеТ ГероТв Не-

бесноТ coTHi.

Алея Героiв НебесноТ со-

THi.

14.30-16.00 Вiдвiдання виставки <<Раритети УкраТн-

ськоТ козацькоТ держави - I-етьманщини

ХVII-ХVIII ст.: до 30-рiччя Незалежно-

cTi Украiни)) та знайомствс) з оригiна-

лом КонститучiI Пилипа Орлика

Нацiональний заповiдник

<Софiя КиТвська>

16.30- 1 8.30 Повернення до м. Житомиlr

19.00-20.00 Вечеря. Готель <Dodo>.

20.з0-22.00 Вечiрне Коло лрузiв. Обговорення
iдей, HaMipiB та планiв спiвпрацi моло-

дих майстрiв народного миtстецтва з

представниками украТнськtэТ дiаспори.

Конференц-з€Lп готелю
<Dodo>.
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Захiд 2

Мiткнародний молодiжний форуrи <Коло украIнського багаття>>

25 вересняt, субота

8.00-9.00 Снiданок. Го,гель <Dodo>.

9.30- 10.00 Покладання KBiTiB до пам'я:гника Та-

расу Шевченку.

м. Х{итомир.

10.30-11.30 Вернiсаж малюнкiв, вишив}(и, витина-

нок, виробiв декоративно-у.киткового
мистецтва дiтей та моJIодi украТнськоТ

дiаспори.

Жлrтомирський обласний

красзнавчий музей.

12.00- 1 8.00 Коло молодих майстрiв народного ми-

стецтва УкраТни (виставки, презентацii,

майстер-класи, сценiчнi виступи моло-

дих виконавцiв).

Вулиця Михайлiвська.

13.00-14.00 Обiд. Готель <Dodo>.

18.30_19.30 Вечеря. Готель <Dodo>.

20.00-22.00 Знайомство з досвiдом роботи Жито-
мирськоТ мiськоi школи хоllеографiч-
ного мистецтва <<Сонечко) у сферi на-

цiонально-патрiотичного в[Iховання
пiд керiвництвом народних артистiв
УкраТни Тетяни та Михайлiл Гузун.

Хtитомирська Micbкa шко-
ла хореографiчного мис-
тецтва <Сонечко>>.

26 вересня, недiля

8.00-9.00 Снiданок. Готель <Dodo>

9.00- 10.00 ВиТзд до м. Радомишль.

10.00-11.30 Вiдвiдання одного iз стародавнiх п,tiст

УкраТни - Радоплишль (засrr. 1 l50 р.).

Музей украТнськоТ домашньоi iкони

ХVII-ХХ ст.

м. Радомишль, iсторико-
культурний комплекс

<Замок Радоплисль>.

1 1.з0-13.00 Вiдвiдання майстернi заслу,женого

майстра народноi творчостi УкраТни

Василя Волiвача з виготовJIення на-

родних музичних iHcTpyMeHTiB.

м. Радомишль.

13.00-14.00 ВиТзд до с. Городське.

14.00- l5.00 Обiд. Мiсце вuзнача€mься.

l5,00- 1б.00 Вiдвiдання пам'ятки трипiльськоТ куль,

тури <Червона гора) III-II ,гис. до н.е.

с. Городське.

16.00- 17.00 Творча зустрiч з майстром украiнсько-
го сiльського пейзажу, народним ху-

дожником УкраТни Юрiем Камишним

с. Горолське, садиба Юрiя
Камишного.
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у його садибi.
17.00- 18.з0 УкраIнськi вечорницi. Вечiрнс коло

бiля багаття.
с. Городське, Культурно-
мистецький центр <Полi-
ська хата).

18.з0- 19.30 Повернення до м. Хtитомир.

19.30-20.30 Вечеря. Гот,ель KDodo>.
20.з0-22.00 Пiдведення пiдсумкiв проек,гу. Конференц-з€LII готелю

KDodo>.

27 вересня, понедiлок
8.00-9.00 Снiданок. I-от,ель <Dodo>.

Вiд'Тзд учасникiв.
Перевезення (трансфер) учасникiв за

маршрутом <Житомир - Киfв - а\п Бо-

риспiль>>.

4. Характеристика матерiально-технi.tного забезпечення проекту

JФ
зlп

Назва Кiль-
KicTb

Призначення

1. Оплата проiЪду, добових, проживання та харчування yчасникiв заход
Захiд 1:

Проiзд зitкордонних
учасникiв

10 осiб Передбачаеться оплата проiзду (лiтак) за-
кордонних учасникiв проекту згiдно нада-
них квиткiв, вихо дячи iз Тх середьорозра-
хунковоТ BapTocTi.
Оп;Iата проТзду iнших 10 закорлонних
учасникiв здiйснюватиметься за власний
Dах,чнок.

Проiзд учасникiв з
Украiни

13 осiб Перlедбача€ться оплата проТзду 13 iного-
роднiх учасникiв згiдно наданого квитка,
виходячи iз ix середьорозрахунковоТ вар-
тос,гi.
Проiзд 8 учасникiв з м. Киева та КиТвськоТ
областi здiйснюватиметься 23 вересня
орендованим автобу,сом.
Опrlата проТзду iнших 19 iногороднiх уча-
сникiв здiйснюватиметься за рахунок вiд-
ряд,куючот сторони або за власний кошт.

ПроживаLння учасникiв б0 осiб,
2 доби

40 закордонних та iногороднiх учасникiв
будуть забезпеченi проживанням з 2З по
25 вересня у готелi <!оло> (м. Х{итомир,
прос[. Незалежностi, 13) за рахунок бю-
джетних коштiв. 20 закорлонних та iного-
роднiх учасникiв будуть забезпеченi про-
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живаннямз2З по 25 вересня зарахунок
зал:/чених (спонсорських) коштiв у готелi
<Шале> (Житомирський район,
с. Зlрiчани, пл. Бердичiвська, 10).

ХарчуваlЕIня закордон-
них та iногороднiх
учасникiв

60 осiб 40 :lакордонних та iногороднiх учасникiв
будуть забезпеченi харчуванням за раху-
нок бюджетних коштiв 2З.09 (обiд, вече-

ря), трирЕ}зовим харчуванням 24-26.09 та
27.О9 (снiданок) у pecTopaHi готелю <,Що-

до>. 20 iногороднiх учасникiв будуть за-
безпеченi харчуванням за рахунок з€tлуче-
них (спонсорсъких) коштiв триразовим
харчуванням 2З -24.09 у pecTopaнi готелю
<IIIале>.

Захiд 2:
ПроТзд зilкордонних
учасникiв

10 осiб Перlедбача€ться оплата проТзду (лiтаком)
закордонних учасникiв проекту згiдно на-
даних квиткiв, виходячи iз Тх середьороз-

рах,унковоТ BapTocTi. Оплата проiзду iнших
l 0 зlакордонних учасникiв здiйснювати-
меться за власний рахунок.

Проiзд учасникiв з

УкраiЪи
13 осiб Перlедбачаеться оплата проiзду 13 iного-

роднiх учасникiв згiдно наданого квитка,
виходячи iз ix середьорозрахунковоТ вар-
тос,гi. ПроiЪд 7 учасникiв з м. Кисва та Ки-
Твсь,коТ областi здiйснюватиметьс я 27 ве-

ресllя орендованим автобусом.
Опrlата проiЪду iнших 20 iногороднiх уча-
сникiв здiйснюватиметься за рахунок вiд-
ряджуючоi сторони або за власний кошт.

Проживаtння учасникiв 60 осiб,
4 доби

40 зlакордонних та iногороднiх учасникiв
булуть забезпеченi проживанням з 25 по
27 вересня у готелi <Щодо> (м. }Itитомир,
просп. Незалежностi, 13) за рахунок бю-
дже)тних коштiв. 20 закорлонних та iного-
роднiх учасникiв будуть забезпеченi про-
живанням з 25 ло27 вересня зарахунок
зал\/чених (спонсорських) коштiв у готелi
<TI Iале> (Житомирський район,
с. Зарiчани, пл. Бердичiвська, 10).

Харчуваl]ня закордон-
них та iногороднiх
учасникiв

60 осiб 40 закордонних та iногороднiх учасникiв
будуть забезпеченi харчуванням за раху-
нок бюджетних коштiв триразовим харчу-
ванням 25-26.09 та 27 .09 (снiданок) у р.с-
TopaHi готелю <Додо>. 20 iногороднiх уча-
сникiв будуть забезпеченi харчуванням за
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рах,унок залучених (спонсорських) коштiв
триразовим харчуванням 25-26.09 у ресто-
oaHi готелю <Шале>>.

Харчува,ння мiсцевих

учасникiв (обiд, вече-

ря)

20 осiб,
2 днt

20 лиiсцевих учасникiв булуть забезпеченi

харчуванням за рахунок бюджетних кош-

TiB протягом двох днrtв 25-2б.09 (обiд, ве-

черя) у pecTopaHi готелю <Додо>.
,, Транспtlртнi послуги

Захiд 1:

Перевезrэння учасникiв
проекту пасажирським
автобус<rм на 50 поса-
дкових ллiсць за марш-
рутами:
<<Тtитомир - аlп Бори-
спiль - liиТв -

Житоми:р> 23 вересня

1 авто-
бу.,

З60 км

Перевезення закордонних учасникlв як1

прlлбувають лiтаком до а/п Бориспiль, iHo-

горlоднiх учасникiв, якi прибувають до м.

КиТв та учасникiв з м. Киiв та КиТвськоТ

об;rастi.

<<Хtитом:ир-КиТв-
Житомlrр> 24 вересня

1 авто-
бу.,

280 км

Перевезення 40 учасникiв заходiв у м. Ки-
iв.

Захiд 2:

Перевезення учасникiв
проекту пасажирським
автобусом на 50 поса-
дкових мiсць:
за мiсцсlм проведення
заходiв 25 та 26 верес-
ня

1 авто-
бус, 16

год.

Перевезення 40 учасникiв 25 вересня про-

тя]i,ом дня (8 год.) вiд мiсць проживання та

харчування у готелях <Додо>
(м. Житомир, просп. Незалежностi, 1З) та

<<LШале>> (Хtитомирський район, с. Зарiча-
ни, пл. Бердичiвська, 10) ло мiсць прове-

дення заходiв у м. Пtитомир ("yn. Ivlихай-

лilзська, 7). Вiдстанъ складас вiдповiдно 4

та б км.
Пtэревезення 40 учасникiв 26 вересня про-

ТяГоМ дня (8 год.) ), мiсцях проведення за-

хс,дiв у м. Радомишrль та с. Городсъке.

за марr]шрутом <<Жито-

мир-Радомишль-
Городське-Хtитомир>
26 вере:сня

1 авто-
бу.,

170 км

Пrэревезення 40 учасникiв заходiв у м. Ра-

дс)мишль та с. Городське.

за марtшрутом <Жито-
мир - а/п Бориспiль -

Киiв -)Китомир>> 27

1 авто-
бу",

З60 км

Перевезення закордонIIих учасникlв як1

вiдлiтають з а/п Бориспiль, iногороднiх

учасникiв, якi вiд'iжджЩ
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вересня учасникiв з м. КиТв,та КиФq!ц9i9qдg9]].
Перевезс)ння учасникiв
проекту пасажирським
мiкроавт:обусом на20
посадко]]их мiсць:
за маршрутом <Жито-
мир-Радомишль-
Городське-Пtитомир>
26 вересня

1 авто-
бу.,

170км

Перевезення 20 учасникiв заходiв у
м. РадомишJIь та с. Городське.

за мiсце.м проведення
заходiв |Zб вересня

1 авто-
бус, 8

год.

Перевезення 20 учасникiв протягом дня (8

годi.) у мiсцях проведення заходiв у
м. ]Радомишль та с. Городське. --=-

3. Оренда обладнання, оргтехнiки
Звукоте.кнiчне облад-
нання

1 ком-
плект

Ко_мплект обладнання призначений для
забiезпечення якiсного сценiчного дiйства
за ,участi молодих виконавцiв 25 вересня
на вул. Михайлiвськiй, 7 ,. Ж".q*цре,__

IVIультимедiйне обла-

днання:
ФотокаlиераСапоп i lшт.
EoS 5DS i ЕF 24-105 

I

mm f4L IS USM i

Фсrтокамера призначена для фотофiксачiТ
за>lодiв проекту протягом 3-х днiв його

реilлiзацii (з 24 по 26 вересня) з подшIь-
шим розмiщенням фотографiй у соцмере-
жах та на IHTepHeT-pecypсах органiзаторЫ

Флiпчарт на мобiльнiй
пiдставцi 70* 100

1 шт. Комплект мультимедiйного обладнання
призначе ний для забезпечення якiсного
проведення засiдання за круглим столом

учасникiв проекту 23 вересня.
Проектrэр Epson
Powerlite 7900р

1 шт.

Колонки Sony SA-VE
зз5

2 шт.

Проекцiйний екран
Elite Skreens 120"

1 шт.

Компле:кт стiл та cTi-
лець

15 шт. Пllизначенi для створення та оформлення
<робочого> мiсця презентацii та майстер-
класiв молодих майстрiв на час проведен-

ня, <<Кола молодих майстрiв>>
тентизi мх3м 15 шт.

4. Полiграфiчнi послуги
Розробка, дизайн ма-
кету, верстка та друк
брошуllи <<Коло укра-
Тнськог,о багаття: мо-
лодi ма,йстри народrrоТ
тВорчо(стi) (А5,4+4.
32 cTopl., крейдований
папiр 130 г/м2,2 ско-
би)

2000 шт. У брошурi булуть надрукованi матерiали
(ф,ото та коротка iнформацiя украiнською
та англiйською мовами) про молодих май-
cTpiB народного мистецтва УкраТни. Бро-
шури булуть розповсюджуватися серед

учасникiв, гостей проекту та журналiстiв,
атакож розсилатися до украiнських гро-
мад за кордоном.



Афiшi (плакати)
<Мiжнародний моло-
дiжний форум <Коло
украiЪсыiого багаття >>,

А3,4+0, крейдований
папiр 1З0 г/м2

Iнформацiйнi послуги
Створення презента-
цiйного соцiального
вiдеоролика <<Коло

украТнського багаття>>
тривалiстю 2 хв. (роз-
робка сценirрiю, вiдео-
зйомка, вiд,эgл4qцraж,
озвучення, накладання
титрiв) якiсть Full HD,

На банерi будуr" розмiщенi no.orr-, ор-
ганiзаторiв та yKpaTHcbKi орнаменти. При-
значення банера - слугувати декоратив-
ним панно на подiумi пiд час сценiчного
дiйства та для

Вiдеоролик призначений лп" iфорrу*о
ня та ]lопуляризацiТ проекту шляхом роз-мiщення у соцмережах, 

"u 
irr"p""r-

ресурсах органiзаторiв, на кана-пi youTube
та на подzLльших презентацiях проекту.

зентацiй 15-20 молодих майстрiв народно-
го мистецтва Украiни т.а ix TBopiB. Плану-
сться i[ого розмiщення у соцмережах, на

1000 шт. Афiпri призначенi длlя i"6фrуuЙ"" *л
телiв MicTa Житомира та обiаЬтi про про-
ект.

Фласр, AtS,4+4, крей_
дований папiр l30 г/м'

2000 шт.

майс:трiв народноТ творчостi - учасникiв
гIроекту - iз розрахунку 100 шт. х 20 мо-
лодих майстрiв. Фласри будуть розповсю-
дженi пiд час реалiзацiт проекту та, зокре-
ма, серед вiдвiдувачiв Кола молодих майс-

Буклет <К.оло украТн-
ського баr-аття: молодi
майстри народноТ тво-
рчостi>

Буклети призначенi для i"6opry*""r ru
популяризацiТ проекту. Будуru розповсю-
дженi пiд час реалiзаlдii проекту та, зокре-
ма, с(эред вiдвiдувачiв Кола молодих майс-

Сертифiка,ти учасникiв ПРИЗНаченi для пiдтверд",."r-.r**
проеtстi. Передбачасться Тх ламiнування.Подяки

Банер-пав]/к з лог-
типом проекту 0,8 х

Подяки у рамках для активних учас""*Ц
спiвордецЦаторi в та с понсорiв.
Призначенi для iдентллфiкuчiiiu 

"р.r."-*цiТ за;кодiв проекту.

Банер-панно сцени
ламiнованлай 6,Ох2,5

створення lэоцiально-
го вiдеофiльму <Коло
украТнського багаття:
молодi майстри на-

сцiввiднош(эння 16:0.
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родноТ тI}орчостi> три-
валiстю 1l0 хв. (розро-
бка сценlлрiю, вiдеоз-
йомка, вiдеомонтаж,
озвучення, накладання
титрiв) я.кiсть Full HD,
спiввiднс)шення 16:0.

IHTc:pHeT-pecypcax органiзаторiв, на каналi
YourTube та адресне надсилання представ-
никам свропейськоТ та cBiToBoT украiнськоi
дiас,пори, якi не браrи безпосередньоi уча-
cTi./ проектi.

5. Канцеляr pcbKi витрати
Папiр офiсний, А4,
500 арк.

5 шт. Пап:iр та файли призначенi для забезпе-
чен]ця повноцiнноТ роботи оргкомiтету
проекту та оформJlення поточноТ та звiтноi
док,ументацiТ.

Фарlл А4 прозорий (45
мк.. 100 rлт.)

2 шт.

Папка пластикова А4
Вurоmах ВМ.З407

4 шт. Пап,ки призначенi д;rя зберiгання звiтних
док,ументiв проекту та Тх копiй.

Папка-кс)нверт на кноп-
цi

80 шт.
I_{ей: комплект призначений для забезпе-
чен]ця повноцiнноi роботи учасникiв фо-
руму.

Ручка ку,lrькова 80 шт.
Блокнот.А5 з логотипоN 80 шт.
Бейдж уLIасника 80 шт. Бейджi призначенi для iдентифiкачii учас-

никiв проекту.
Прапорчi настiльнi на
пiдставцiL

l0 шт. !ля iдентифiкачii та презентацiТ представ-
никiв краiн-учасниць проекту.

Плiвка д.пя ламiнуван-
ня серти(ьiкатiв

1 шт. Плi;вка призначена для ламiнування сер-
тифiкатi в учасникiв проекту.

стiкери кольоровi (уп 1 шт.

L{ей, набiр канцтоварiв призначений для
повноцiнного проведення заходiв проекту,
зокрема, засiдань за круглим столом, пре-
зенr:ацiй та виставок

Скотч (к"пейка стрiчка
Economil<, 48 мм х 200
м, прозораL

3 шт.

Папiр для флiпчарта
(64 х 90 с:м, 30 арк.)

1 шт.

Набiр MapKepiB (BIC
2000 ЕСО) (1,7 мм)

1 шт.

б. Iншi витрати
Футболк_и з логотипом 82 шт. lля 80 учасникiв заходу з метою Тх iден-

тифiкацii та консолiдацii та 2 футболки
для звiтноi документацii.

Маска медична серти-
фiкована тришарова
блакитна,

Антисепr]ик с дозато-
ром спиртовий для рук
(1 л)

1З00 шт.

й;-]8

Щля забезпечення надiйного захисту вiд
мiкробiв, BipyciB, тощо. Iз розрахунку 1

медична маска на i особу на 2-З год. вико-
рис,гання з урахуванням часткового пере-
бувrrння учасникiв на свiжому повiтрi з до-
триIианням умов дистанцiТ: 80 осiб х 4 днi
х 4 rлт.: 1280 шт. * 20 шт. резерву.
Забtэзпечення викорлIстання дезiнфекцiй-
них засобiв з розрахунку кiлькостi мiсць
контакту рук yчасникiв.



I4

роздIл ry

1, Загальний обсяг витрат: 425712,00 IpH, у тому числi:
за paXyH(lK коштiв державного бюдх<е.у -ЗОООtiО,ОО .р";
за paXyH(lK позабюджетних коштiв _ 65712,О0 .рr.

2, Перелiк органiзацiй -- учасникiв та ]эозмiр ik дольовоi участi у проектi абовнески за участь:
Мiнмоло,цьспорту - З60000,00 грн;
ГО (МГС) <Студентсъкий клуб>- 657J|2,0O грн.

4. laHi гtро структур}.витрат на реал_iзацirо проекту:

У тому числi -]--___]
I

за рахунок l

iнших дже-

_}*,*_, -

,"''
_-.- Ро подимир ВИГОВС ЪКИЙ

Найменування
cTaTTi витрат

Загальна
сума, грн за pi}xyнoк

бюджетних

ня та харчування учасникiв захо
19з8б6,00 65712,00

1 послуги 5б258,00 56258,00
Оренда об,ладнання, оргте*"lп" t.r,
плата за кOристування ними), витра-
ти на ik обiслуговування)

21700,00 2l700,00

Полiграфi,тнi послуги 38550,00 з8550.00
Iнформацiйнi послуги 26000,00
Канцелярсъкi вит 6425,10 6425.10Iншi ви 17200,00 17200,00Всього 425712,00

Голова правлiння ГО (МГО
<Стулентський п:луб>

ПОГОДЖЕНО:


