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Назва проекту: 
Погруддя отаману Михайлу Палію-Сидорянському у селі Сидори Білоцерківської МТГ
 
Тип проекту: Малий
 
Точна адреса, за якою планується реалізація проекту: 
Центр с. Сидори, Білоцерківської громади
 
Короткий опис проекту: 
Проєкт передбачає встановлення погруддя видатному українському отаману, полковнику
армії УНР Михайлу Палію-Сидорянському, який народився у селі Сидори.
 
Для кого цей проект: 
Для мешканців села Сидори, а також усієї громади, туристів.
 
Повний опис проекту: 
Михайло Палій-Сидорянський – полковник армії УНР, український отаман. Народився у
Білій Церкві, закінчив білоцерківську гімназію. Брав участь в українському студентському
русі, під час війни займався українізацією військових частин. Брав активну участь у
встановленні та збереженні української влади під час Української Революції. Брав участь у
Зимових походах та повстанських рухах початку 20-их років 20 століття. До кінця життя
лишався громадянином УНР, зазнавав польських та радянських репресій.
Таких видатних отаманів, вірних синів Батьківщини, які до кінця не полишали спроб
здобути самостійність України, не так багато і одним із них є наш землях, отаман Палій.
Він заслуговує гідного вшанування, зокрема у селі Сидори, де він провів значну частину
свого дитинства і взяв псевдонім саме з його назви.
Пропонується встановити погруддя отаману у центрі села Сидори, щоб кожен мешканець



села та громади міг пишатися земляком, і кожен зміг гідно вшанувати подвиг
українського героя з Білої Церкви.
 
Інформація щодо очікуваних  результатів  в разі реалізації  проекту:: 
Результатами впровадження проєкту буде збільшення рівня історичної свідомості
жителів громади, збільшення туристичної привабливості села Сидори, створення
культурної спадщини, а також осучаснення і створення місця для вшанування героя.
 
Бюджет:
 

 

№
п/п

Найменування товарів (робіт, послуг) Кількість,
од.

Ціна за
одиницю,
грн.

Вартість,
грн.

1 Виготовлення та встановлення погруддя та
стенду

1 270000 270000

2 Виготовлення та встановлення таблички 1 30000 30000
Загальна вартість: 300000


