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Додаток 1 до Полож ення про
громадський
бюджет
(бюджет
участі) у м іс т і Ч ернігові

Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за
рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті
Чернігові на 2018 рік та список мешканців міста Чернігова, які
підтримують цю пропозицію (проект)

Примітка: пункти, зазначені „ *” є обов ’я зковими для заповнення!
1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
.. .«Лазар» - Чернігів у твоєму смартфоні!

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „ х ”, який вказує тип
проекту):
проект: х малий

□

великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового
масиву/мікрорайону):
Місто
Чернігів................................................................................................................................................
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Охоплює межі усього міста
Чернігова................................................................................................................................................

4 .* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
«Лазар» - безкоштовний мобільний додаток. Мета додатку з аудіо екскурсіями максимальне ознайомлення туристів, гостей та мешканців міста з їхньою історією.
Додаток має карту, на яку вже нанесені значки історичних місць, пропонується
користувачу текстовий варіант ознайомлення з пам’яткою або аудіо трьома мовами:
українською, англійською, російською.
5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на с у б ’єкт,
який може бути потенційним виконавцем проекту):
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На разі додаток виконує наступні функції: відображення міток з історичними місцями
на карті, можливість знайти історичний об’єкт за допомогою QR коду, перегляд
короткої інформації (невеличка картинка та назва об’єкту) та можливість детально
прочитати про об’єкт або прослухати інформацію про нього трьома мовами на вибір.
Даний додаток дозволяє розвивати знання у громадян міста про територію де вони
живуть, а туристам як з України, так із інших країн не буде необхідності шукати собі
додатково екскурсовода. Також даний додаток дозволяє підтвердити головний лозунг
міста «Чернігів - місто легенд».
6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста
Чернігова у разі його реалізації:
(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин
роботи о б ’єкту, мож ливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і
які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)
Додаток завантажується абсолютно безкоштовно з інтернету, відтак одна умова
- наявність мережі.
Додаток «Лазар » не містить вікових обмежень. Навпаки ми закликаємо
учнівську молодь, науковців, дослідників для наповнення цікавими матеріалами дану
аудіо екскурсію. Плануємо й розробити трьох рівневі ступень подачі інформації, кожен
сам обирає мову і рівень. Додаток можна завантажити на Google Play Market (для
Android) та в AppStore (для iOS) абсолютно безкоштовно. Достатньо ввести у пошук
запит «екскурсії Чернігів».
7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари
(основна мета реалізації проекту; проблема, якої воно стосується; запропоновані
рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його
реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які
зможуть користуватися результатами реалізації завдання)
Глобальна мета - розвиток туристичного бізнесу в Чернігові та популяризація
історії та культури старовинного міста . В Чернігові традиційним стало оглядини
Дитинця, у кращому випадку - Антонієві печери, а насправді ми маємо глибинний як
історичний, так і культурно-релігієзнавчий контекст. Церква свого часу виконувала
саме освітньо-просвітницьку функцію. У нас є собори, архієрейські будинки, колегіум,
було давньосховище, будинок Лаврентія, про який знають лише в кращому випадку
сота частина містян, решта уявлення немає. В рамках так званих декомунізацій нині,
так само як і раніше були, перейменовано вулиці, про це хочемо говорити в екскурсіях,
розповідати про приміщення з їхніми історіями, прикріпленими за ними легендами. У
даному випадку туристи зможуть знайти для себе не тільки найбільш популярні місця,
але й менш відомі, і можливо знайдуть для себе те, що їх дійсно вразить. Молодь та
інші жителі міста зможуть краще та безкоштовно ознайомитися із пам’ятками своїх
предків, з їх культурою та традиціями. Студенти матимуть змогу черпати інформацію
про історію міста саме із цих джерел для своїх наукових робіт. Для зручності
переглядання фотографій планується розробка галереї у додатку. Для гостей міста
планується розробити можливість прокладання маршрутів від їх поточного положення
до історичних об’єктів. Дана можливість буде зручною для людей, котрі не знають
міста. Також планується розробити функцію «Що поряд», яка дозволить дізнатися
найближчі історичні об’єкти, які знаходяться поряд із поточним положенням людини,
яка зацікавлена прослухати аудіоекскурсію. Планується реалізувати ландшафтний
режим роботи додатку для осіб, яким буде зручний цей режим.
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна
вартість)
Орієнтовна вартість
(брутто), грн.

Складові завдання
1. Функція прокладання маршруту (Android та iOS)

135540'

2. Функція галереї зображень (Android та iOS)

43308

3. Функція «Що поряд» (Android та iOS)

51192

4. Підтримка ландшафтного режиму для додатків
(Android та iOS)

44064

5. Аренда студії радіо «SVOBODA», робота директора з
звукозапису

6500

6. Використання треківЧернігівського Академічного
хору ім.Бортнянського

2000

7. Поліграфічні послуги

3560

8. Презентація додотку

3200

9. Озвучення аудіо екскурсій

3000
■

10. Написання текстів, їх переклад на іноземні мови

7000

РАЗОМ:

299364

9.* Список' з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до
територіальної громади міста Чернігова, мають право голосу та підтримують цю
пропозицію (проект) (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка
списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки
(необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).
10.* Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у
тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою
обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):
а) висловлюю

свою

згоду
на
використання
litvinkateryna@qmail.com для зазначених вище цілей

моєї

електронної

адреси

0) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище
цілей.
Примітка:

з
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Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Чернігівської міської
ради), вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для
громадськості.
11. Інші додатки (якщо стосується):
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?
Додаток можна завантажити на Google Play Market (для Android) та в AppStore (для
iOS) абсолютно безкоштовно. Достатньо ввести у пошук запит «екскурсії Чернігів».
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