
ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок коштів 
громадського бюджету м. Переяслава у 2021 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром ) 0 0 ^

Дата надходження проекту
(заповнюється уповноваженим робочим органом)
Прізвище, ш  ’я, по батькові особи уповноваж еного робочого  
органу що реєст рує проект:

у  /  і/а ) 
/т р ф іс) /

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1.Назва проекту (не більше 15 слів):
Соціальний проект з відновлення вуличного озвучення на центральній площі 
міста (перша черга)
2.Пріоритетні напрямки проекту (необхідне підкреслити і поставити знак "X"):

•  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-ХР »вуличне освітлення - □

•  розвиток вело- та бігової інфраструктури - □

•заходи з енергозбереження (використання відновлювальних джерел енергії) -  □

•  інше - Х Р
3. Місце реалізації завдання(афеса, назва житлового масиву/мікрорайону, 
установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки, якщо відомо, тощо)'. 
Центральна площа міста Переяслава.Площа імені Богдана Хмельницького.

4.Короткий опис проекту («є більше 50 слів)'.
Проект відновлення вуличного озвучення (перша черга) -  це проект 
покликаний зробити життя громади цікавішим, змістовнішим.
У рамках проекту пропонуємо створити нову систему вуличного озвучення 
центральної площі міста Переяслава для забезпечення технічної підтримки 
культурно-мистецьких, спортивних заходів, організацію фонового озвучення 
для поліпшення якості дозвілля громадян, створення першого рівня системи 
екстреного оповіщення громади у разі НС та як додатковий канал комунікації 
для поглиблення діалогу Влада-Громада. Передбачає монтаж мережі 
гучномовців та системи трансляції. Зважаючи на високу динаміку розвитку 
технологій та з огляду на стійку потребу суспільства у швидкому 
інформуванні та організації змістовного дозвілля Проект розроблено з



урахуванням можливості динамічного розширення мережі на інші локації, 
громадські зони, населені пункти, що увійдуть у Переяславську ОМГ. Сучасні 
технічні можливості дозволяють використовувати запропоновану 
перспективну модель у модульному форматі. Локальні мережі вуличного 
озвучення можуть використовуватись як загальна система так і 
використовувати як окремі локація озвучення.

5. Опис проекту (основна мета проекту; 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 проекту не повинен містити вказівки на 
суб ’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також обоє ’язково 
зазначити відповідність стратегічним пріоритетам і цілям розвитку міста. 
Якщо проект має капітальний характер, зазначається можливість 
користування результатами проекту особами з особливими потребами)'.
У зв’язку з демонтажем на центральній площі системи вуличного озвучення 
ще радянського зразка по причині її виходу з ладу, автори проєктудетально 
вивчилисоціальний запит, питання доцільності відновлення старої системи та 
доцільність встановлення нової та технічні можливості сучасних систем 
вуличного озвучення та розробив даний проект. Було встановлено високий 
рівень соціального запиту щодо реалізації та розвитку даного проекту. У 
результаті вивчення питання ремонту демонтованої системи встановлено, що її 
ремонт неможливий а реновація фінансово недоцільна (за вимогою буде 
надано розгорнутий аналіз). Виходячи з вищевказаного і постає питання 
реалізації проекту з відновлення вуличного озвучення на центральній площі 
міста. Проект передбачає реалізацію у декілька етапів без втрати 
функціональності. Реалізація проекту має на меті:

- організацію змістовного дозвілля та створення умов для покращення 
психологічного клімату у громаді в умовах сучасних викликів, 
коронавірусної пандемії та ін.;

- створення модульної системі оповіщення у разі НС;
- створення додаткових можливостей для озвучення культурно- 

мистецьких та спортивних заходів;
- задоволення потреби громадян у оперативному інформуванні, 

поглиблення діалогу Влада-Громада;
- популяризація кращих зразків української, світової класичної та сучасної 

музики, можливість презентації творчості місцевих авторів і артистів, 
виховання у молоді естетичного смаку, патріотичне виховання;

- покращення матеріально-технічної база галузі культури.
Перспективний план розвитку проекту включає наступні можливості розвитку:

- створення мережі локацій з вуличним озвученням на території міста та 
населених пунктів, що увійдуть у Переяславську ОМГ;

- створення радіостудії;
- створення інтернет-радіо;
- створення радіоклубу для учнівської та студентської молоді та його 

діяльність у системі позанавчальної роботи у ОМ Г, здійснення



профорієнтації молоді, розвитку їх талантів, підвищення активності 
молоді у прийнятті соціальноважливих рішень тощо;

- використання для проведення репетицій, планування режисерської та 
постановочної роботи при підготовці масових й онлайн 
заходів,флешмобів, заходів неформального спілкування тощо.

Реалізація першого етапу проекту передбачає закупівлю комплексу 
обладнання для відновлення вуличного озвучення центральної площі міста 
Переяслава як місця концентрації громадян та однієї з головних локацій для 
проведення заходів різного спрямування. Дане обладнання дасть змогу 
щоденного фонового озвучення на центральній площі, інформування 
громадян, використання під час різних заходів: «Добре кіно під зорями», 
«Вечір просто неба», онлайн-концертів. Цінність проекту полягає у його 
широких функціональних можливостях, модульності та перспективі 
створення розгалуженої системи вуличного озвучення. Зважаючи на 
технічні можливості, що випливають з умов реалізації проекту також варто 
зауважити на можливості поруч з даним проектом реалізувати проект зі 
створення розгалуженої мережі зон з вільним Wi-Fi.

б.Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)'.
Результати проекту будуть корисними для Преяславської громади загалом, 
оскільки повністю відповідають соціальним запитам та створюють 
фундаментальні можливості для задоволення нагальних потреб суспільства.У 
результаті реалізації проекту з відновлення вуличного озвучення буде 
створено базу для впровадження численних соціальних проектів та широкі 
можливості до розширення мережі. Проект допоможе поглибити діалог між 
владою та громадою, забезпечить модернізацію матеріально-технічної бази 
культурної галузі, дасть змогу реалізувати освітню складову у мережі 
позанавчальної гурткової роботи. Важливо зазначити, що діяльність проекту 
допоможе залучити талановиту молодь до культурної галузі міста. Дасть змогу 
підготовки кадрового резерву для культурної та освітньої галузей ОМГ 
дефіцитних спеціальностей: звукорежиер, звукооператор, ведучий програм. 
Забезпечить якісне і цікаве дозвілля для громадян.

7. Інформація щодо очікуваних результатів у разі реалізації проекту:
Ми очікуємо наступні результати реалізації проекту з відновлення вуличного 
озвучення на центральній площі міста:

- здійснення фонового озвучення у вечірній час та на вихідних на 
центральній площі міста;
- презентація творчості місцевих авторів і виконавців, популяризація 
кращих зразків вітчизняної, зарубіжної класичної та сучасної музики;
- база для створення онлайн-радіо;
- значно покращить матеріально-технічну базу культурної, освітньої 
діяльності;
- підвищить рівень зацікавленості та участі громадян у житті міста;

стане фундаментом для організації онлайн-радіо та
молодіжногорадіоклубу для молоді міста;



- допоможе мінімізувати негативні наслідки пандемії соуісі- 19;
- дасть змогу оперативного інформування населення щодо актуальних 
новин та оповіщення у разі НС;
- технічний супровід (озвучення) різнопланових офіційних та 
неформальних заходів;
- поява можливості проведення якісної репетиційної та режисерської 
роботи масових заходів;
- можливість використання для проведення спортивних занять, занять з 
хореографії на відкритому повітрі.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту(вс/ складові проекту та їх 
орієнтовна вартість)-.____________________________ ______________________

Складові завдання Орієнтовна вартість, 
гривень

1. Акустична система JBL Control 25AV -  WH 
(6 шт)

https://rozetka.com.ua/202824421/p202824421/
54486

2. Підсилювач JBL VMA1240 
https://soundspace.com.ua/product/ibl-vmal240- 21409
miksher-usilitel

3.мікрофон AKG С214 
(2 шт)

https://rozetka.com.ua/196737556/pl96737556/
28200

4.стійка мікрофонна SoundKing SKDD077B 
(2 шт)

https://rozetka.com.ua/soundking skdd077b/p3574404 
4/

2964

5.пульт мікшернийYamaha MG10XUF 

https://rozetka.com.ua/yamaha_mgl0xuf/p68655171/
8955

6. ноутбук AcerAspire 5 А515

https://rozetka.com.ua/acer nx hvgeu 006/p2113900 
15/

18000

7.кабель шввп 2*2,5 (400 м) 8000

8.Комплект комутації для підключення. 5000

РАЗОМ: 147014

9. Список з підписами щонайменше 15 громадян України віком від 16 років, які
зареєстровані або проживають на території м. Переяслава, що підтверджується

https://rozetka.com.ua/202824421/p202824421/
https://soundspace.com.ua/product/ibl-vmal240-
https://rozetka.com.ua/196737556/pl96737556/
https://rozetka.com.ua/soundking
https://rozetka.com.ua/yamaha_mgl0xuf/p68655171/
https://rozetka.com.ua/acer

