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Назва проекту:
Чернігівський просвітницький культурно - патріотичний 

центр ім. О. ДОВЖЕНКА

Цілі проекту:
1. Виконання УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 580/2015 « Про Стратегію 
національно - патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», та 
«Стратегії сталого розвитку «Україна-2020».
2. Збереження кінотеатру, як профільного культурного закладу, та 
використання його потенційних можливостей на новому рівні, для вирішення 
нагальних проблем сьогодення, а саме, національно - патріотичного виховання 
дітей та молоді шляхом обов’язкового колективного відвідування патріотично 
- виховного кінолекторію.

Реалізація проекту передбачає проведення систематичної роботи з учнями 
середньої школи, ПТУ, студентами, (кількістю близько 35 000 осіб).

Під час проекту проводяться покази документальних та художніх фільмів, 
їх обговорення, зустрічі з учасниками подій, журналістами, режисерами, 
видатними людьми, ветеранами. Також проводяться уроки-лекції, 
конференції, дискусії.
3. Проведення в м. Чернігові всеукраїнських та міжнародних кінофестивалів 
та виставок.
4. Створення потужного навчального центру, який вирішить проблеми, 
пов’язані з відсутністю якісних кадрів для тележурналістики, документального 
кіно, та ін. засобів мас. медіа, спрямованих на популяризацію України в світі, 
та патріотизму і національної свідомості в Україні. Надання можливості 
молоді в реалізації талантів в сучасних напрямках образотворчого мистецтва. 
Територія, на яку проект матиме вплив:
Місто Чернігів і Чернігівська область,У країна.
Учасники проекту:
Основна складова учасників: діти та молодь Чернігівщини незалежно від статі 
і соціального статусу.(Більше 70 тисяч осіб)
Підстава для ідеї проекту:

Останні політичні події: анексія Криму та сепаратизм на Донбасі, 
основною причиною яких є недостатнє патріотичне виховання населення цих 
регіонів.



Зміст пропозицій:
Наш Проект подальшого функціонування кінотеатру ім. Щорса не передбачає 
його капітальну реконструкцію та ні в жодному разі зміну профілю,.. .ми 
пропонуємо зберегти один з найстаріших кінотеатрів України саме як 
КІНОТЕАТР! Але вважаємо за необхідне використовувати потенціал 
культурного закладу на більш високому сучасному рівні, адаптуючи під 
вирішення завдань сьогодення, а саме, заснувати на базі кінотеатру 
Чернігівський просвітницький культурно - патріотичний центр 
ім.О.ДОВЖЕНКА !

Очікувані результати:
1 .Підвищення моральної стійкості молоді Чернігівщини до ворожої 
пропаганди.
2. Збереження від руйнування кінотеатру та популяризація його як осередку 
кіномистецтва в Чернігові.
3. Значне зменшення витрат обласного бюджету на кінотеатр.
План дій по реалізації проекту:
1. Розробити план показу фільмів та патріотично-виховної роботи 
кінолекторію.
2. Залучити Управління освіти та навчальні заклади м. Чернігова.
3. Впровадити сучасні енергозберігаючі технології освітлення (це поможе 
скоротити накладні витрати та надасть респектабельність приміщенню, 
зробити легкий косметичний ремонт фойє та фасаду).
Період виконання проекту: початок: квітень-травень 2016 р. -2020р.

Орієнтовна вартість 2016 
проекту, тис. грн. 200,00 
Економічний

2017
200,00

2018,19,20р. Разом 
-------  400,00

ефект(валовий 
прибуток) кінотеатру 500,00 900,00 1000,00 більш5000,00

• • ••• від реалізації
проекту
Джерела Держбюджет, кошти від реалізації проекту .
фінансування :
Учасники
проекту:

реалізації комунальне підприємство «Чернігівкіно», ТМЦ
«АРТСВІТ», ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
ВЕТЕРАНІВ-ВИПРОБУВАЧІВ»,
ГО «ПРОСВІТА УКРАЇНИ^),інші громадські 
організації, Департамент культури та туризму ОДА, 
Управління освіти ОДА.
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