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1. Назва проекту (не більше2Ослів):
«Юний журналіст» (Створення міського прес-центру для учнів та молоді освітніх 
закладів міста Миколаєва)

2. Вид проекту:

Проект буде реалізовано на території м. Миколаєва (впишіть назву району/мікрорайону): 
Центральний район

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
54003. Миколаївська область. Миколаїв. Проспект Центральний, 166. Миколаївський 
науково-методичний центр.

4. Опис проекту (основна мета проекту; проблема,на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 
чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту - не 
більшеЗОслів)

Мета проекту: залучення учнів навчальних закладів до занять творчістю, вивчення 
новітніх технологій у мистецтві журналістики та телебачення.

Зі стрімким ростом доступу до інформації, появою гаджетів, діти обирають 
публічність і популярність у соціальних мережах. Саме таке захоплення сучасних дітей за 
наявності прес-центру допоможе виховати у них медіаграмотність, культуру, професійні 
навички у різноманітних спеціальностях, пов’язаних з роботою в мас-медіа. Це цікавий 
творчий простір отримання навичок в унікальних мистецьких професіях, розвитку у молоді 
креативного і логічного мислення, смаку, активної життєвої позиції, захоплень та інтересів. 
Дитячі роботи сприятимуть популяризації закладу освіти, формуванню його позитивного 
іміджу серед учнів, батьків, громади міста, висвітлюватимуть проблеми мешканців 
Миколаєва.

5. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

Учні навчальних закладів, їх батьки, педагоги, які не байдужі до проблем міста 
Миколаєва, а також захоплюються журналістикою. Громада міста Миколаєва буде більш 
обізнана з питань впровадження реформ в різних сферах життя, подіями, які відбуваються в 
освітніх закладах та місті.



6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Створення міського прес-центру як естетично-виховного осередку відіграє значну 

роль у популяризації серед громади міста освітніх реформ Нової української школи, 
основних напрямків діяльності не тільки освітніх закладів, а і громади міста, виборі 
майбутньої професії або захоплення, позитивно вплине на світосприйняття дитини, 
допоможе виховати медіаграмотність, медіакультуру.

7. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість).(Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість розробки 
проектно-кошторисної документації).

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн
Відеокамера Panasonic AG -АС 90 1 шт. -  48 000 грн.
Штатив Libec TN 950 2 шт. х 10 530 грн.= 21 060
Відеомікшер ATEM Production studio 4 k 1 шт. -  52 000 грн.
Звуковий мікшерний пульт Phonic AM 105 FX 1 шт. -  3 110 грн.
Посилювач звука 1 шт. -  1 000 грн.
Моніторні колонки 2 шт. х 1 000 грн.= 2 000
Телевізійний монітор (кольоровий) 1 шт. -  2 000 грн.
Комп'ютер монтажний с платою відеозахвата 1 шт. -  9 000 грн.
Радіосистема audio technica ATW-702 1 шт. -  8 878 грн.
Мікрофон для студії audio technica AT 2020 1 шт. -  7 560 грн.
Наушники (для операторів) 2 шт. х 400 грн.= 800
Комплект освітлювального обладнання 2 шт. х 8 000 грн.= 16 000
(на штативах)
Хромакей 3x3 м 1 шт. -  2 000 грн.
Фотоапарат Canon 1 шт. -  19 000 грн.
Разом 192 408, 00 грн.

8. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Миколаєва 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).
9. 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 моєї електронної адреси mnmcolga@ukr.net 
для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ..

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей. 
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для виконавчих органів 
Миколаївської міської ради) зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є 
недоступною для громадськості.

mailto:mnmcolga@ukr.net


10. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту 
з громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інгернет (за 
наявності) http://mnmc-nikoIaev.at.ua/

11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія^, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)..................................

http://mnmc-nikoIaev.at.ua/


СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12.Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло).

Ім’я та Прізвище** Контактні дані Підпис***
1. Тарасова Ольга 
Володимирівна

2. Поштова адреса

e-mail:
№ тел.:
Серія та № паспорта:

о0 ......................

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам
Миколаївської міської ради.
Стать: ' чол. [х] жін.

Вік: І її 6-18 П  19-31 і 131 -40 П

з а 11 я і ь:
І Студент Працюю ]  Безробітний ]  Пенсіонер Q  Підприємець

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я, Тарасова Ольга 
Володимирівна, даю згоду на обробку моїх персональних даних, вказаних в пункті 7 цього 
бланка-заяви виконавчими органами Миколаївської міської ради.

20 листопада 2017 року 
дата

13. >1 погоджуюсь, що:
- усі пункти бланка-заяви є обов’язковими для заповнення;
- заповнений бланк (за виключенням п. 12) буде опубліковано на офіційному сайті

Громадського бюджету м Миколаєва;
- можливе уточнення проекту, якщо його реалізація суперечитиме Законам України чи

с\ ма реалізації перевищить максимальний обсяг коштів, визначених на його реалізацію. 
20.11.2017 Тарасова О.В.

лата П.І.П/б автора


