
 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник Міністра молоді  

та спорту України  

 

___________Марина ПОПАТЕНКО  

 

_________________ 2021 року 
МП 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про реалізацію проекту «АРТ-МАНІФЕСТО» 

 

Розділ I 

1. Назва проекту, заходу: «АРТ-МАНІФЕСТО» 

 

2. Пріоритет реалізації проекту:  

зміцнення міжкультурного діалогу шляхом створення умов для відкритості і 

толерантності серед молоді.  

 

3. Форма реалізації проекту (проведення заходу): молодіжні зустрічі. 

 

4. Підстава реалізації проекту (проведення заходу)  

відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної 

підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого  

постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 116 (змінами), 

пункт 4 Завдань і заходів для виконання Державної цільової соціальної програми 

"Молодь України" на 2021-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 02  червня 2021 року № 579, Договору між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду 

обміну молоддю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                        

від 9 грудня 2015 року № 1017, Порядку реалізації програм, проектів та 

проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-

патріотичного виховання, затвердженого наказом Мінмолодьспорту                                

від 03 березня 2016 року № 808, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України                             

25 березня 2016 року за № 453/28583 (зі змінами), Порядку здійснення 

Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до 

Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про 

Українсько-Польську Раду обміну молоддю, затвердженого наказом 

Мінмолодьспорту від 4 липня 2016 року № 2643, зареєстрованого  у   Міністерстві   

юстиції   України   11  липня  2016 р. за № 937/29067 (зі змінами), календарного 

плану на 2021 рік здійснення молодіжних обмінів відповідно до Договору між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про                          
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Українсько-Польську Раду обміну молоддю, затвердженого наказом 

Мінмолодьспорту від 22.09.2021 № 3543 (зі змінами). 

 

5. Категорія та кількість учасників реалізації проекту:  

Молодь та особи, що працюють з молоддю, 40 осіб (по 20 осіб з України та 

Республіки Польща). 

 

6. Перелік учасників, у тому числі за статтю, за віковими категоріями (14-15, 

16-17, 18-25, 26-35, 35 і більше років – для молодіжних працівників, 

супроводжувачів, керівників груп): 

14-15 років – 6 осіб; 

16-17 років – 10 осіб;  

18-25 років – 12 осіб;  

26-35 років – 8 осіб;  

35 і більше років – 4 особи. 

Жінок – 20 осіб, чоловіків – 20 осіб. 

 

7. Перелік організацій – партнерів у реалізації проeкту (проведенні заходу): 

Фонд «Центр розвитку» Республіка Польща, Західнопоморське воєводство, 

м. Голенюв (Fundacja «Centrum Rozwoju», Polska, Województwo 

Zachodniopomorskie, Goleniów, ul. Wojska Polskiego 66). 

 

8. Рівень діяльності організацій – партнерів проекту (проведення заходу) 

(потрібне підкреслити):  

 

місцевий, регіональний, національний, міжнародний. 

 

9. Вид організацій – партнерів, які були партнерами у реалізації проекту 

(проведенні заходу) (потрібне підкреслити):  

інститути громадянського суспільства, заклади освіти, комунальні установи. 

 

10. Підстава для розроблення проекту, заходу: 

пункт 14 календарного плану на 2021 рік здійснення молодіжних обмінів 

відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки 

Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, затвердженого наказом 

Мінмолодьспорту від 22.09.2021 № 3543 (зі змінами). 

 

11. Строк реалізації проекту:  

початок: 24 листопада 2021 року; 

закінчення: 28 листопада 2021 року. 

 

12. Місце реалізації проекту: у режимі реального часу (онлайн) у м. Житомир 

(Україна) та м. Голєнюв (Польща, Західнопоморське воєводство). 
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13. Мета та обґрунтування актуальності реалізації проекту:  

Метою проекту – відкриття нових просторів для культурно-мистецького і 

суспільного самовираження креативної молоді шляхом проведення нетрадиційних 

культурних і мистецьких заходів; пізнання нового творчого шляху, міжнародний 

обмін ідеями і досвідом, зміцнення дружніх зв’язків дітей і молоді; розвиток 

міжнародної співпраці і солідарності, нові творчі зв’язки. 

Участь молодої людини у будь-якій творчій діяльності є важливою 

складовою її повноцінного життя як особистості, так і громадянина. Проект дасть 

можливість учасникам з України та Польщі на практичному досвіді зрозуміти 

специфіку та технологію створення та реалізації спільних мистецьких проектів. 

Суттєвим мотиваційним фактором щодо бажання реалізації проекту та подальшої 

співпраці організацій-партнерів є також позитивний результат спільного проекту 

у 2018 році. 

 

14. Основні завдання проекту: 

обмін досвідом та налагодження партнерських контактів творчої молоді, 

представників молодіжних та студентських організацій України та Польщі; 

підтримка, виховання та самовиховання молоді, просвітництво, розвиток 

дитячих та молодіжних творчих рухів та позиціонування України на 

міжнародному рівні; 

знайомство молоді з культурою та історією України та Польщі. 

 

15. Очікуваний результат: 

Реалізація проекту сприятиме налагодженню тісних зв’язків творчої молоді 

України з представниками творчої молоді Польщі. Молоді музиканти, співаки та 

актори матимуть можливість працювати над створенням та демонстрацією на 

широкий загал спільного мистецького продукту – перформансу. 

Соціально-економічний ефект від реалізації проекту виражатиметься у 

розширенні співробітництва між молодіжними об’єднаннями України та Польщі, 

сприятиме розвиткові співпраці з однією із держав Європейського Союзу. 

Довгостроковим наслідком проекту буде збільшення кількості молоді, яка 

відвідуватиме Україну та Польщу для ознайомлення з життям, історією та 

культурою цих країн та народів. 

Ефективними та корисними стане обмін практичним досвідом організації 

клубної роботи та змістовного дозвілля для дітей та молоді в обох країнах.                               

Це надасть також можливість ширше використовувати духовний, культурний і 

науковий потенціал у сфері зміцнення міжнародного іміджу країн у світі. 

У всіх заходах проекту передбачено вільний доступ чоловіків і жінок як до 

безпосередньої участі у їх підготовці та проведенні так і у їх відвідуванні та 

знайомстві з підсумковими матеріалами проекту. Під час проведення заходів 

взято до уваги принцип гендерної рівності. Очікуваний склад учасників 

становитиме 40 осіб, із них 20 жінок та 20 чоловіків (50 % жінок та 50 % 

чоловіків). 
Реалізація проекту після його закінчення дасть можливість:  
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продовжити роботу з подальшого забезпечення розвитку і поглиблення 

зв’язків із представниками польських молодіжних творчих колективів та 

організацій; 

ширше використовувати духовний, культурний і науковий потенціал творчої 

української молоді для зміцнення міжнародного іміджу України у світі;  

задовольняти культурні, інформаційні та мовні потреби молоді, зберегти її 

етнічну ідентичність і національно-культурну самобутність. 

Результативні показники: безпосередніми учасниками проекту стануть                      

40 осіб. З результатами проекту, а саме виставою-перформансом, зможуть 

ознайомитися тисячі відвідувачів соцмереж, каналу YouTube та інших Інтернет-

ресурсів, де будуть розміщенні презентаційний відеоролик та відеофільм про 

проект та дійство-перформанс безпосередньо. 

Під час реалізації проекту буде дотримано встановлених вимог щодо 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, а саме: 

забезпечення учасників проекту та організаторів медичними масками та 

дезінфікуючими засобами, також буде дотримано соціальної дистанції та 

забезпечено встановлені норми площі на 1 особу відповідно до вимог, 

передбачених чинним законодавством України. 

 

Розділ ІІ 

 

1. Організація, відповідальна за реалізацію проекту: 

Громадська організація «Молодіжна громадська організація «Студентський 

клуб», м. Житомир, вул. Лесі Українки, 13, к. 45. 

 

2. Посадова особа, відповідальна за реалізацію проекту:  

Володимир Виговський, голова правління МГО «Студентський клуб», 

+380672309911. 

 

3. Перелік організацій, що беруть участь у реалізації проекту (проведенні 

заходу): 

Фонд «Центр розвитку», м. Голєнюв, Західнопоморське воєводство, Польща, 

(Fundacja «Centrum Rozwoju», ul. Wojska Polskiego, 66, Goleniów, Województwo 

Zachodniopomorskie, Polska); 

ГО «Житомирська обласна громадська організація «Ц-ТВОЄ», м. Житомир, 

майдан Короленка, 4, кв. 70, +380674205930. 

 

Розділ ІІІ 

1. Кількість учасників проекту:  

40 осіб (по 20 осіб з України та Республіки Польща). 

 

2. Кількість працівників, залучених до реалізації проекту, із зазначенням 

фаху: 

6 осіб (перекладач, режисер, звукооператор, фотограф, відеооператор, художник). 
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3. Сценарний план реалізації проекту: 

 
День 1-й, 24.11.2021, середа 

 

12:00-15:00 Онлайн презентація проекту: 

- привітальні слова організаторів проекту; 

- обговорення порядку проведення проекту; 

- знайомство з учасниками проекту та місцями проведення 

репетицій та дійства (перформансу): місцевим навколокультурним 

простором у Житомирі та музичною школою «Yamaha Music 

School» у Голєнюві. 

16:00-20:00 Підготовка та спільна репетиція дійства без використання звуко- та 

світлотехнічного обладнання. 

День 2-й, 25.11.2021, четвер 

 

12:00-14:00 Онлайн знайомство з містом Житомир: 

- оглядова екскурсія центральною частиною міста; 

- відвідання Житомирського академічного українського музично-

драматичного театру імені Івана Кочерги, спілкування із режисером 

театру, заслуженим артистом України Петром Авраменком, 

актрисою, заслуженою артисткою України Оленою Заведія, 

молодими акторами театру; 

- відвідання Житомирської обласної філармонії імені Святослава 

Ріхтера та спілкування з молодими артистами філармонії. 

15:00-16:00 Підготовка локацій, монтаж технічного обладнання. 

16:00-20:00 Спільна репетиція з використанням звукотехнічного обладнання. 

День 3-й, 26.11.2021, п’ятниця 

 

12:00-14:00 Онлайн знайомство з містом Голєнюв: 

- оглядова екскурсія центральною частиною міста; 

- відвідання приватної музичної школи «Yamaha Music School»; 

- відвідання репетиції духового оркестру музичної школи «Yamaha 

Music School». 

15:00-16:00 Обговорення порядку проведення репетиції та використання 

технічного обладнання. 

16:00-20:00 Спільна генеральна репетиція з використанням усіх технічних засобів 

та обладнання. 

День 4-й, 27.11.2021, субота 

 

12:00-16:00 Підготовка перформансу «ART MANIFESTO». 

16:00-20:00 Проведення перформансу «ART MANIFESTO». 

День 5-й, 28.11.2021, неділя 

 

12:00-16:00 Підведення підсумків проекту: 

- перегляд відзнятого відеоматеріалу; 

- вільний мікрофон: обмін думками, ідеями, пропозиціями; 

- презентація спільних планів дій і проектних ідей; 

- бліц-інтерв’ю з учасниками проекту. 

16:00-20:00 Демонтаж обладнання. 
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4. Характеристика матеріально-технічного забезпечення проекту*: 

 
 № 

з/п 
Назва Кількість Призначення 

1. Оренда приміщень, територій, споруд для проведення заходу (чи плата за їх 

користування (м²)) 

 Оренда приміщення  4 дні Оренда приміщення Місцевого 

навколокультурного простору 

площею 530 м² за адресою 

м. Житомир, 

пров. Скорульського, 5 

призначеного для репетицій та 

проведення дійства 

(перформансу) 

2. Оренда обладнання, оргтехніки 

2.1. Звукотехнічне обладнання: шт.  

 Пасивна двосмугова акстична 

система RCF V35 15" 2-Way Full 

Range Passive Loudspeaker 

2 Комплект обладнання 

призначений для якісного 

озвучення протягом          3-х 

днів повноцінних репетицій                         

26-27 листопада та дійства 

(перформансу) 28 листопада. 

 Сабвуфер RCF 4PRO7001BA 2 

 Підсилювач потужності Magnetic 

CA-2900 (3000W) 

2 

 Кросовер Behringer DCX2496LE 1 

 Пульт мікшерний Soundcraft LX24 1 

 Пульт мікшерний Yamaha 16HU 1 

 Монітори Peavey SP 15 M 8 

 Радіосистема Shennhiser EW100 

G4-ME2/835-S 

2 

 Радіомікрофон Shure SM57 8 

 Мікрофон конденсаторний RODE 

M5 

4 

 Стійка до акустичних систем 

Soundking SKDB009B 

8 

 Стійка мікрофонна Proel 11 

 Мультикор 22 метри, 24 канали 

Soundking 

1 

 Комплект комутації 1 

2.2. Світлотехнічне обладнання: шт. Комплект обладнання 

призначений для якісного 

освітлення протягом      2-х днів 

повноцінних репетицій 

27 листопада та якісного 

освітлення дійства 

(перформансу)                                

28 листопада. 

 Світлова стійка Т-типу SoundKing 

DA016 

2 

 Пульт керування SGM Pilot 2000 

Lighting Control System (DMX-

512) 

1 

 RGBW-прожектор 160 Вт 

CityLight 

12 

 Софтбокс зі стійкою MyGear SB-

1001.6090 

4 

 Led-панель GVM 560 AS зі 

стійкою   

2 
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 Прожектор слідкуючий SI-182 

ProFollow 600LED 

2 

 Динамічна голова Coemar ProSpot 

250 LX 

4 

 Динамічна голова Led Moving 

Head Wash 

4 

 Стробоскоп CityLight 1200 Вт 2 

2.3. Мультимедійне обладнання: шт.  

 Міні ПТС (ATEM Mini PRO 2 шт, 

монітор 2 шт, ноутбук 3 шт, 

комутація) 

1 Зазначене обладнання 

призначене для технічного 

забезпечення протягом 2-х днів 

одночасної відеозйомки з 5 

відео- та фотокамер та онлайн 

трансляції репетиції                          

26 листопада та дійства-

перформансу 27 листопада. 

 Стабілізатор DJI Ronin-SС 1 

 Системна передача сигналу 

HDMI-сендер Hollyland Mars 300 

2 

 Відеокамера Sony NX5 2 Обладнання призначене для 

здійснення відео зйомки та 

онлайн трансляції заходів 

проекту протягом 4-х днів згідно 

програми. Фотоапарати з 

функцією відеозйомки також 

призначені для фотозйомки 

заходів проекту. 

 Відеокамера BlacMagic PC4K 1 

 Фотоапарат Lumix GH5S 2 

 Об’єктив Panasonic Micro 4/3 Lens 

35-100mm f/2.8 II POWER OIS 

Lumix GX Vario 

1 

 Об’єктив Panasonic 12-35mm f/2.8 

II ASPH Power OIS 

1 

 Об’єктив Meike 35 MM F/1.7 

Mіcro 4/3 – Mount 

1 

 Штатив до відеокамери Manfrotto 

BEFREE BALL HEAD KIT 

4 

 Проектор Cristle LX100 1 

 Проекційний екран Elite Skreens 

120" 

1 

 Мобільна сцена (подіум) розміром 

4,0 х 6,0 м 

4 Призначені для проведення 

протягом 2-х днів різних за 

тематикою сценічних дійств 

(мова ненависті (булінг, стигми), 

інтернет та ігрова залежність, 

міжнаціональна ворожнеча, 

порушення прав людини) у 4-х 

локаціях у день проведення 

репетицій 27 листопада та 

дійства-перформансу 28 

листопада. Мобільні сцени 

будуть розміщені у різних 

куточках великого концерт-холу 

(530 м2), де будуть відбуватися 

репетиція та дійство-перформанс 

загалом, його відеозйомка і 

трансляція. 

3. Поліграфічні послуги 

 Декоративне панно, банер 

ламінований, 6,0 х 3,0 м 

1 шт. Декоративні панно призначені 

для художнього оформлення 4-х 
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 Декоративне панно, банер 

ламінований, 3,0 х 2,5 м 

3 шт. локацій дійства, які 

висвітлюватимуть та 

підкреслюватимуть тематику 

дійств у цих локаціях (мова 

ненависті (булінг, стигми), 

інтернет та ігрова залежність, 

міжнаціональна ворожнеча, 

порушення прав людини). 

4. Інформаційні послуги 

 Створення презентаційного 

соціального відеоролика «ART 

MANIFESTO» тривалістю 2 хв. 

(розробка сценарію, відеозйомка, 

відеомонтаж, озвучення, 

накладання титрів) якість Full HD, 

співвідношення 16:0. 

2 хв. Відеоролик призначений для 

інформування та популяризації 

проекту шляхом розміщення у 

соцмережах, на Інтернет-

ресурсах організаторів, на каналі 

YouTube та на подальших 

презентаціях проекту. 

Створення соціального 

відеофільму «Перформанс ART 

MANIFESTO» тривалістю 14 хв. 

(розробка сценарію, відеозйомка, 

відеомонтаж, озвучення, 

накладання титрів) якість Full HD, 

співвідношення 16:0. 

14 хв. Відеофільм має відобразити 

процес створення спільного та 

зміст дійства (перфомансу) 

творчими групами молодих 

людей двох країн. Планується 

його розміщення у соцмережах, 

на Інтернет-ресурсах 

організаторів, на каналі YouTube. 

5. Прокат костюмів та одягу 

 Прокат театральних костюмів 10 шт.  

 

Костюми використовуються 

учасниками протягом 4-х днів 

під час репетицій та показу 

дійства-перформансу. 

6. Інші витрати 

 Маска медична сертифікована 

тришарова блакитна 

300 шт. Для забезпечення надійного 

захисту від мікробів, вірусів, 

тощо. Із розрахунку 1 медична 

маска на 1 особу на 2 год. 

використання з дотриманням 

умов дистанції: 20 осіб х 5 днів 

х 3 шт. = 300 шт. 

 Антисептик с дозатором спиртовий 

для рук (1 л)  

2 шт. Забезпечення використання 

дезінфекційних засобів з 

розрахунку кількості місць 

контакту рук учасників. 

* матеріально-технічне забезпечення проекту у м. Голєнюв здійснюється згідно спільної 

домовленості обох сторін за рахунок польських партнерів. 

 

Розділ ІV 

 

1. Загальний обсяг витрат: 120540,00 грн, 

у тому числі: 

за рахунок коштів державного бюджету – 120540,00 грн; 

за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством – 0,00 грн. 
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2. Розмір дольової участі організацій-учасників у проекті  (заході) або внески
за участь: 0,00 грн.

3. Дані про структуру витрат на реалізацію проекту (проведення заходу):

№
з/п Найменування статті витрат Загальна

сума, грн

У тому числі
за рахунок
бюджетних
коштів, грн

за рахунок
інших джерел,

грн
1. Оренда приміщень,  територій,

споруд для проведення заходу  (чи
плата за їх користування (м²))

8000,00 8000,00 0,00

2. Оренда обладнання 83690,00 83690,00 0,00
3. Поліграфічні послуги 7000,00 7000,00 0,00
4. Інформаційні послуги 17000,00 17000,00 0,00
5. Прокат костюмів та одягу 4000,00 4000,00 0,00
6. Інші витрати 850,00 850,00 0,00

Всього 120540,00 120540,00 0,00

Директор департаменту
молодіжної політики      Ірина БЄЛЯЄВА

ПОГОДЖЕНО
Голова правління ГО «Молодіжна
громадська організація
«Студентський клуб»
_____________________ Володимир ВИГОВСЬКИЙ

_____________________2021 року
МП


