
Додаток 1 
до Положення

ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2020 РОЦІ

Заповнюється оператором

Дата надходження:

Номер у реєстрі проектів:

ПІП та підпис особи, що реєструє:

/ с У Л- о / *
*

ж /

Інформація про проект

1. Назва проекту* (не більше 10 слів)_____________________________________________________

Створення сучасної музейної експозиції «Подвиг Оріхівщини в подіях АТО»

2. Категорія проекту*

□  Безпека та громадський порядок □

□  Велоінфраструктура □

□  Енергозбереження □

□  Комунальне господарство □

0  Культура та туризм □

Навколишнє середовище 

Соціальний захист 

Спорт

Телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології 

Транспорт

3. Локалізація проекту (місто, село, район)* 

місто Оріхів Запорізької області

4. Житловий масив/ мікрорайон, населений пункт* 

Центр міста Оріхова

5. Адреси, назва установи / закладу, будинку_______________________

Місто Оріхів, вулиця Покровська, Оріхівський краєзнавчий музей



6. Короткий опис проекту* (не більше 50 слів)_______________________________

Створення сучасної музейної експозиції про героїчні події періоду АТО -  захист 
України добровольцями і бійцями української армії, про учасників та результати 
народного волонтерського руху -  потребує використання мобільного, зручного у 
користуванні та високоінформативного обладнання.

Повний опис проекту та прогнозний обсяг витрат

7. Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)*

Проект створення сучасної мультимедійної музейної експозиції, присвяченої 
новітній історії боротьби за Незалежність України періоду АТО, включає 
закупівлю обладнання, зручного для огляду експонатів. Це дозволить створити для 
відвідувачів, особливо юних, найкращу атмосферу для сприйняття загальної 
картини подій, висвітлення громадянського подвигу оріхівських захисників 
України і оріхівського народного волонтерського руху.

8. Мета проекту*____________________________________________________________________________

Обладнати музейну експозицію найбільш сучасними та якісними матеріалами та 
обладнанням, що збільшить доступність цінної інформації, показати історію війни 
в різних форматах (експонати, карти, листи та малюнки на фронт, відео- та 
фотоматеріали, документальні фільми).

9. Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування*_____________________________

Планується закупка мультимедійного комплекту (проектор Ерзоп ЕВ-Ш5 та 
екрану настінного Ьо§ап КРМЗ), манекенів 2 шт для війського одягу, сітки 
металевої білої 12 шт (1000*1500) і боксів із оргскла 10 шт. Покриття стін 
експозиції сіткою необхідне для зручного прикріплення паперових носіїв 
інформації, та мобільного розміщення скляних боксів, необхідних для цінних 
експонатів (особистих матеріалів тощо). Запропоноване обладнання 
використовується у найбільш відомій і успішній експозиції першого в Україні 
Музею АТО у Дніпрі



10. Для кого цей проект (основні групи мешканців, які зможуть користуватись результатами 
реалізації завдання)_________________________ ______________________________

Для всіх груп мешканців міста -  юних та дорослих, для ветеранів та волонтерів -  
така сучасна експозиція зможе задовольнити всі смаки та потреби: самостійний 
огляд експозиції, групові екскурсії школярів та студентів, гостей міста, тематичні 
зібрання та перегляд відео- та фото матеріалів до державних свят та інше.

11. План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)_____________________________________

Планується закупка обладнання, встановлення сітки на стінах з боксами для 
зберігання експонатів, використання манекенів для показу різноманітного 
військового спорядження.

12. Ключові показники оцінки результату проекту*: економічні (наприклад, збільшення надходжень
до бюджету, економія ресурсів, тощо), соціальні (наприклад, рівень охоплення дітей
фізкультурою та спортом, тощо), екологічні (наприклад, зменшення забруднення
навколишнього середовища, тощо), інші показники, які можна використати для оцінки
досягнення результатів практичної реалізації проекту.___________________________________________

Основні показники оцінки результату проекту -  наповненість музейної експозиції 
цінними експонатами, які суміщають велику інформативність і зворушливу 
сутність характеру українського народу. Крім того, сучасні європейські музейні 
експозиції, оснащені мультимедійними засобами, із ергономічними просторовими 
рішеннями - захоплюють та стимулюють молодь та громадськість до пізнання 
своєї історії, до активної громадянської позиції, до визначення справжніх героїв 
свого часу тощо.



15. Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

16. Приклади (кейси) схожих рішень

'зірочкою позначені обов’язкові до заповнення поля


