
КОНЦЕПЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ПРОЕКТУ ДЛЯ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ БАРАНІВСЬКОЇ ОТГ 

НАЗВА проекту: Мобільний кінотеатр. 

У яких населених пунктах 

має здійснюватись проект: 
У населених пунктах Баранівської ОТГ (34 населені пункти) 

ОТРИМУВАЧІ вигод від 

проекту, осіб 

Зазначте, хто саме з мешканців «виграє» від реалізації проекту? Приблизно скільки 

таких осіб ?  

Усі мешканці ОТГ, 23 463 особи. 

Інформаційний канал для Баранівської ОТГ 

Стислий опис 

ПРОБЛЕМИ, на 

вирішення якої 

спрямований проект (до 

100 слів): 

Дайте опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект: 

Даний проект спрямований на вирішення проблеми дозвілля населення 

Баранівської ОТГ. Різні вікові категорії матимуть можливість перегляду улюблених 

фільмів. Найближчий кінотеатр знаходиться у місті Житомирі. Дорога до нього 

доволі затратна, плюс квиток на сам фільм і зворотній шлях. Наш проект дозволить 

мешканцям маленьких містечок і сіл ОТГ недорого і з комфортом насолодитися 

переглядом. Додатковою можливістю буде показ роликів від громади, що 

сприятиме поінформованості населення про життя ОТГ 

Очікувані кількісні та 

якісні ПРОДУКТИ 

реалізації проекту: 

Що саме буде отримано у результаті проекту? 

1. Задоволені глядачі. 

2. Збільшення рівня поінформованості населення на 50 %. 

3. Покращення дозвілля мешканців ОТГ. 

Ключові ПОКАЗНИКИ 

успішності проекту: 

Визначте не менше 2-3 кількісно вимірюваних показників, значення яких поможуть 

оцінити «чи проект досягнув успіху ?»  Напр. «к-сть людей, які щотижня грають 

футбол зросте з 10 до 20 осіб» 

1. Кількість відвідувачів зросте з 30 до 80 осіб. 

2. Популяризація українського кіно. 

3. Добрі відгуки про наш проект. 

Основні ЗАХОДИ 

проекту: 

Зазначте лише ключові групи заходів у формі «створення», «підготовка», 

«організація» і т.д. Заходи повинні вести до досягнення очікуваних продуктів і 

результатів. 

1. Закупка обладнання. 

2. Формування команди і логістики співпраці. 

3. Доступна інформація для населення ОТГ. 

ПЕРІОД реалізації 

проекту:  

Приблизно скільки місяців займе реалізація проекту?  

3 місяці 

ОБСЯГ фінансування: 77 625 грн.  Деталізація витрат додається згідно шаблону. 

Додаткові ДЖЕРЕЛА 

фінансування: 

Вкажіть, чи окрім коштів «Бюджету участі» Ви плануєте залучити інші  джерела 

фінансування для проекту (внески приватних осіб, грантові кошти тощо). 

Можна додатково залучити місцевого інвестора. 

Інше (за потреби): 
Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту. 

 

АВТОР проекту: Вкажіть ПІБ автора/авторів, контактний телефон та ел. адресу 



Грунтківська Анастасія 

 

 

ДОДАТОК ДО КОНЦЕПЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ПРОЕКТУ - БЮДЖЕТ 

Найменування товарів (робіт, послуг) 
Ціна за 

одиницю, грн. 
Одиниць Вартість, грн. 

Проектор 15 000,00 1 15 000,00 

Колонка 7 000,00 2 14 000,00 

Кабель HDMI  5 000,00 1  5 000,00 

Активний фільтр поляризаційний 21 125,00 1 21 125,00 

Проекційний екран (ширина - 4,4 м; висота - 2,47 м) 22 500,00 1 22 500,00 

  Всього: 77 625,00 

 

 


