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ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок коштів
Громадського бюджету м.Миколаєва
у 2018 році
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П.І.П/б та підпис особи, що реєструє

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!
1. Назва проекту (не більше 20 слів):
«Століття миколаївської архітектури»
2. Вид проекту:
• великий

• малии

Проект буде реалізовано на території м.Миколаєва (впишіть назву району/мікрорайону):
переважно у центральному районі міста Миколаєва
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Проект буде реалізовано за різними адресами.
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 оісиття мешканців. Опис проекту не повинен
містити вказівки на суб ’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту - не більше
50 слів )
У рамка проекту, планується визначити 20 найстаріших будівель Миколаєва віком більше
100 років що збереглися до тепер, та встановити на них таблички з інформацією про будівлю
та її історію: рік побудови, архітектор, перший власник, перше призначення будинку,
установи які були у будинку протягом усього часу, визначні люди що мешкали чи
працювали у таких будинках.
Інформацію викласти українською та англійською мовами.
Зібрану інформацію розповсюдити у ЗМІ, туристичних довідниках та виданнях для гостей
Миколаївщини.
Розробити піший туристичний маршрут по визначених об’єктах.
Відмітити будівлі на електронних картах Миколаєва.
Заохотити теперішніх власників старовинних будівель надати доступ туристам всередину
будівель (хоча б у загальні приміщення) та провести благоустрій прибудинкових територій,
підвищити привабливість будівель для відвідування туристами.
5. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть
користуватися результатами проекту)
— гості міста (туристи)
— мешканці Миколаєва
— спеціалісти що працюють у туристичній індустрії регіону

— спеціалісти з архітектури та історії
6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
— систематизація архітектурної спадщини Миколаєва;
— поліпшення туристичної навігації по цікавим історичним пам’яткам;
— привернення уваги громадськості міста до архітектурних пам’яток;
— появу нових пішохідних туристичних маршрутів по Миколаєву;
— спонукання теперішніх власників старовинних будинків до їх реставрації та поверненню
їм первинного вигляду, благоустрою прибудинкових територій;
— продовження проекту за рахунок приватних коштів.
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
1. Виготовлення високоякісних металокерамічних
емальованих табличок, у однаковому стилі але різного
розміру у залежності від місця розміщення на будівлі та
особливостей будівлі.
2. Кріплення табличок

3. Роботи з монтажу табличок
4. Дизайн табличок
5. Архівна та інформаційна робота
Разом:

Орієнтовна вартість, грн
1300,00 грн за шт.
20 шт = 26000,00 грн

50,00 грн за комплект
на одну табличку
20 шт = 1000,00 грн
100,00 грн за шт.
20 шт = 2000,00 грн.
За рахунок авторів проекту
За рахунок авторів проекту
29 000,00 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 ...
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.

10. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту
з громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за
наявності).
Для обговорення проекту та висвітлення його реалізації буде створена сторінка у мережі
РасеВоок.
11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотограф ія/ї, які стосуються цього проекту, у<С
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, ^
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощ ої^С .............................

СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ
12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло).
Ім’я та Прізвище**
1. Погосова Анастасія
Євгенівна

Контактні дані

Підпис*** ^ -----------------------------

2. Сушко Андрій
Володимирович

і/
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13. Я 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
сума реалізації перевищить максимальний обсяг коштів, визначених на його реалізацію.
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