
Додаток 4
до Порядку проведення 
обласного конкурсу з 
визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства, які 
спрямовані на національні та 
дружні зв’язки, для виконання 
(реалізації) яких надається 
фінансова підтримка 
(пункт 17 розділу III)

Підсумковий звіт

На виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів

Громадська Організація ’’Краматорська Вірменська Громада”

Культурно-мистецька виставка «Параджановські дні» 
зміцнення соціальної згуртованості, сприянні побудові діалогу, довіри та взаєморозуміння 
національних меншин, відтворення культури національних меншин. Задоволення культурних 
та інформаційних потреб національних меншин

Проект реалізовано відповідно до наказу Департаменту інформаційної та внутрішньої 
політики Донецької обласної державної адміністрації від 26.07.2018 №68

1. Запланована мета проекту виконана. Культурно-мистецьку виставку «Параджанівські 
дні» організовано та проведено.

У чотирьох містах Донеччини (Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка, Костянтинівка) 
відбулася фото-арт виставка. На виставці були представлені особисті фотографії друзів і 
колег відомого кінорежисера Сергія Параджанова, які проживають не тільки в Україні, а й за 
кордоном. Також заходи складалися з розповідей про життя художника, майстер-класів з 
мистецтва колажу, засідання кіноклубу РАКАМГЮУ-АРТ з переглядом фільму Романа 
Балаяна «Ніч в музеї Параджанова». Завершилася презентація акцією «Подаруй книгу», на 
якій молоді подарували художні збірки про життя і долю українського і вірменського 
режисера. Виставка була проведена у молодіжних платформах Краматорська, Слов’янська, 
Костянтинівки, Дружківки.



2. Основні заходи реалізації проекту

№
з/п

Заходи (завдання) проекту 
(форма їх організації)

Місце реалізації Строки
реалізації

1 Виставка та перегляд фільму 
Романа Балаяна “Ніч в музеї 
Параджанова” у м. Краматорськ

м. Краматорськ, приміщення 
Free Ua 

вул. Паркова 9

20.11.2018

2 Виставка та перегляд фільму 
Романа Балаяна “Ніч в музеї 
Параджанова” у м. Слов’янськ

м. Слов’янськ 

приміщення Top place 

вул. Торська 67

21.11.2018

3 Виставка та перегляд фільму 
Романа Балаяна “Ніч в музеї 
Параджанова” у м. Дружківка

м. Дружківка 

приміщення Халва хаб 

вул. Матросова 14/8

22.11.2018

4 Виставка та перегляд фільму 
Романа Балаяна “Ніч в музеї 
Параджанова” у м. Костянтинівка

м. Костянтинівка 

приміщення Free Ua 

вул. Ціолковського 19

23.11.2018

3. Учасники проекту

№ Назва проекту 
(етапу)

Відповідальний 
виконавець на 

кожному проекті 
(етапі) ‘

Категорії
учасників

Кількість учасників 
проекту які беруть 

безпосередньо участь у 
проекті і видатки на 

утримання (або 
часткове утримання) 
яких фінансується за 

рахунок коштів 
державного бюджету

Кількість
учасникі

в,
охоплени

X
проектом

1 2 3 4 5 6
1 Виставката 

перегляд 
фільму Романа 
Балаяна “Ніч в 
музеї
Параджанова” у 
м. Краматорськ

Маміконян В.А. 
-  голова 

оргкомітету

Ромашкевич Д. 
С. -  член 

оргкомітету

Оргкомітет,
Краматорська
Вірменська
Громада,
молодь
Краматорська

50

2 Виставка та 
перегляд 
фільму Романа 
Балаяна “Ніч в 
музеї
Параджанова” у 
м. Слов’янськ

Маміконян В.А. 
-  голова 

оргкомітету

Ромашкевич Д. 
С. -  член 

оргкомітету

Оргкомітет,
Слов’янська
Вірменська
Громада,
молодь
Слов’янська

50



3 Виставка та 
перегляд 
фільму Романа 
Балаяна “Ніч в 
музеї
Параджанова” у 
м. Дружківка

Маміконян В.А. 
-  голова 

оргкомітету

Ромашкевич Д. 
С. -  член 

оргкомітету

Оргкомітет,
молодь
Дружківки

40

4 Виставка та 
перегляд 
фільму Романа 
Балаяна “Ніч в 
музеї
Параджанова” у 
м.
Костянтинівка

Маміконян В.А. 
-  голова 

оргкомітету

Ромашкевич Д. 
С. -  член 

оргкомітету

Оргкомітет,
Костянтинівс
ька
Вірменська
Громада,
молодь
Костянтинівк
и

40

4. Особи, запрошені до участі у реалізації проекту (якщо вони не входили до складу 
учасників проекту)

№ Назва проекту (етапу) Категорії
запрошених

Кількість запрошених

1 2 3 4
Параджанівські Дні члени

громадських
організацій

8

5. Залучені фахівці

№ Назва проекту (етапу) Фах, спеціалізація 
залучених 

спеціалістів

Кількість залучених 
спеціалістів

1 2 3 4
Виставка та перегляд 
фільму Романа Балаяна 
“Ніч в музеї 
Параджанова” у м. 
Краматорськ

Член громадської 
ради Міністерства 
культури України, 
Куратор проекту 

° «Параджанов-арт 
»

1

Виставка та перегляд 
фільму Романа Балаяна 
“Ніч в музеї 
Параджанова” у м. 
Слов’янськ

Член громадської 
ради Міністерства 
культури України, 
Куратор проекту 
«Параджанов-арт 

»

1

Виставка та перегляд 
фільму Романа Балаяна 
“Ніч в музеї

Член громадської 
ради Міністерства 
культури України,

1



Параджанова” у м. 
Дружківка

Куратор проекту 
«Параджанов-арт

»
Виставка та перегляд 
фільму Романа Балаяна 
“Ніч в музеї 
Параджанова” у м. 
Костянтинівка

Член громадської 
ради Міністерства 
культури України, 
Куратор проекту 
«Параджанов-арт 

»

1

6. Організації, які виступили партнерами під час реалізації проекту (здійснення 
заходу)

Організації в якості партнерів не залучались

7. Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються)

№ Опис та перелік 
завдань проекту

Результативні 
показники проекту 
(кількісні та якісні)

Причини
невиконання

умов
договору в 

повному 
обсязі або 

частково (у 
разі потреби)

Оцінка рівня 
зацікавленості та 

задоволеності потреб 
цільової аудиторії, на 

яку спрямований 
проект

1 2 ‘ 3 4 5
Проведено 
Культурно-мистець 
ку виставку 
«Параджановські 
дні» у Донецькій 
області

Кількісні -  200 осіб; 
Якісні -  в результаті 

виставки було 
залучено та 

познайомлено 
вірменські громади та 
молодь Донеччини 3 
життям та роботами 

видатного 
українського та 

вірменського 
кінорежисера Сергія 

Параджанова.

відсутні 100%

8. Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію проекту

№ Сума виділених 
бюджетних коштів (грн.)

Фактично використані 
бюджетні кошти (грн.)

Сума залучених коштів 
громадською 
організацією

1 2 3 4
1 34420 34420 11700



9. Інформаційна підтримка проекту (обов'язково додаються ксерокопії публікацій,
примірники інформаційних матеріалів)

№ Назва
ЗМІ/теле-радіокана

лу

Рівень
розповсюдження

Назва
публікації

(програми)

Дата публікації (ефіру)

1 2 3 4 5
1 сайт “Донбасе 

информационный” 
http://www.donbass- 
info.com/content/vie 

w/41948/41959/

обласний В
Краматорске

прошла
фото-арт
выставка

*?

«Параджанов 
ские дни в 
Донецкой 
области»

21.11.2018

2 Новостний портал 
“ZI”

https://zi.dn.ua/news 
/sergey-paradzhanov 
-vernulsya-na-donet 

chinu 63494/

обласний Сергей 
Параджанов 
вернулся на 
Донетчину

21.11.2018

3 Інформаційний 
блог “Краматорск 

24”
http : //kramatorsk24. і 
nfo/v-kramatorske-v 
spominali-nebezpec 
hno-vilnu-lyudinu/

місцевий В
КРАМАТОР

СКЕ
ВСПОМИНА

ЛИ
«НЕБЕЗПЕЧ 
НО ВІЛЬНУ 
ЛЮДИНУ»

21.11.2018

4 сайт “Остров” 
https://www.ostro.or 
g/donetsk/cujture/ne 

ws/558885/

обласний На Донетчине 
проходят 

«Дни
Параджанова

»

21.11.2018

5. сайт “Славянск 
деловой”

https://slavdelo.dn.ii 
a/2018/11 /23/paradz 
hanovskie-dni-v-sla 
vyanke-pokazali-fot 
ovystavku-ob-izvest 
nom-kinorezhissere/

місцевий «Параджанов 
ские дни»: в 

Славянке 
показали 

фотовыставку 
об известном 
кинорежиссер 

е

23.11.2018

6 сторінка ГО “КВГ” 
https ://www. faceboo 
k.com/vage.mamiko 
njan/videos/2058397 

704217019/

офіційна сторінка в 
фейсбуці ГО” 
Краматорська 

Вірменська громада”

«Параджанов 
ские дни»

04.12.18

http://www.donbass-info.com/content/vie
http://www.donbass-info.com/content/vie
https://zi.dn.ua/news
https://www.ostro.or
https://slavdelo.dn.ii


10. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів

№ Вид
інформаційно-мето 
дичних матеріалів

Назва
інформаційно-методи 

чного матеріалу

Спрямованіст
ь

Кількість Місце 
розповсюд 
ження та 
категорії 

населення 
які їх 

отримали
1 2 3 4 5 6
1 Запрошення Запрошення на 

виставку
інформаційна 500 Територія

Донецької
області

2 Афіші Афіші анонси заходу інформаційна 250 Територія
Донецької

області
3 афіша сіті- лайти анонси заходу на 

сіті-лайтах
інформаційна 6 Територія

Донецької
області

4 буклети висловлювання інформаційна 400 Територія
Донецької

області
5 стенди фотографії інформаційна 8 Приміщен

ня
проведенн 
я виставки

6 банерна афіша інформація про 
виставку

інформаційна 4 Приміщен
ня

проведенн 
я виставки

7 банери

і

фотографії інформаційна 2 Приміщен
ня

проведенн 
я виставки

11. План використання організацією результатів реалізації проекту.
Підведення підсумків, звітування про проведену роботу та аналіз результатів. 

Розпочати роботу над підготовкою нового проекту та висвітлити результати проекту в
ЗМІ.

12. Показники, що характеризують реалізацію проекту
№ Показники Одиниця виміру Кількість
1 Продукту чол. 200
2 Якості

Захід сприяв зміцненню соціальної 
згуртованості як представників 

вірменської діаспори так і загалом молоді 
Донеччини, сприянні побудові між ними 

мирного діалогу, довіри та

чол. 200



взаєморозуміння, відтворенню культури 
національних меншин, задоволенню 

культурних та інформаційних потреб.

13. Перелік додаткових матеріалів (за наявності)

і /ЦйіМ і ПО И -^  Й
(ініціали, прізвище)


