
ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок коштз в миколаївський міськвиконком 

Громадського бюджету м.Миколаєва 
у 2020 році

Дата надходження

Включено до реєстру поданих проектів за № 

П.І.П/б та підпис особи, що реєструє
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н е ї  ПУНКТИ Є О НОН ЯЗКОНИМИ ДЛЯ ЗЛІ ІОН 111:11 І/Я!

1. Назва проекту (не більше 20 слів):
Спортивний майданчик “Спортивний Північний”

2. Вид проекту:

Проект буде реалізовано на території м. Миколаєва (впишіть назву району/мікрорайону)'. 
Центральний район, мікрорайон Північний

3. Адреса, назва установи/закладу, буднику:
Вул. Архітектора Старова 2/6, корпус 1.

4. Опис проекту (основна мета проекту: проблема, на вирішення якої він спрямований: 
запропоновані рішення: пояснения, 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 більше 50 
слів )
Мета проекту -  забезпечення мешканців мікрорайону Північний сучасним спортивним 
майданчиком. Однією з проблем сьогодення є те, що молоді, підліткам немає, де займатися 
спортом. В школі мікрорайона спортивний майданчик відсутній. На майданчику буде 
можливість займатися спортом і дорослим. Вони будут подавати гарний приклад поведінки та 
ставленню до свого здоров’я наступному поколінню.

5. Обгрунтування бенсфіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Спортивний майданчик буде загальнодоступним і зможе бути використаний всіма бажаючим 
мешканцями мікрорайону Північний без обмеження за віком: дітьми, дошколятами, молоддю, 
людьми середнього та похилого віку. Доступ до спортивного майданчика буде вільним.

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
В разі реалізації проекту, ми отримаємо сучасний спортивний майданчик, здорових дітей та 
дорослих. Також зовнішній вигляд прилеглої території житлового комплексу буде поліпшено.

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).

• великий □ • малин ш соціальний □



5
Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

1. Спортивний комплекс “Одін”
https://street-workout.com.ua/shop/sportivnye-
котріекві/осііп-ги/

109000

2. Лавки для сидіння (3 шт)
https://www.olx.ua/obyavlenie/skameyka-ulichnaya-
Іаука-зайоуауа-ІауосІїка-рагкоуауа-ЬсЮппауа-
derevyannaya-IDzsqOm.html

9000

3. Тротуарна плитка та її монтаж (50м) 25000
4. Монтаж та доставка спортивного комплексу 16000

5. Підготовка майданчику 10* 14м для встановлення 
спортивного комплексу (бетон, вирівнювання 
території, бордюр, гранітна крошка і т.д)

100000

Разом: 259000

8. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до територіальної 
громади міста Миколаєва та підгримують ню нропозинію (проект) (окрім його авторів), 
що додасться. 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, т о  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, па якому буде здійснюватися обговорення проекту з 
громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інгернет (за 
наявності)..............................................................................................................................................

11. Інші додатки (якщо необхідно):
1) топографічний план-схема,
2) візуалізації проекту.......................
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https://street-workout.com.ua/shop/sportivnye-
https://www.olx.ua/obyavlenie/skameyka-ulichnaya-
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУ ВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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

Ім’я та прізвище** Контактні дані Підпис
1. Колесник Сергій 
Володимирович

 

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Миколаївської міської ради.
Стать: 0  чол. □  жін.

Вік: 0 1 6 -18  □  19-31 0 3 1 -4 0  0 4 1 -5 0  0  51-60 0  понад 60

Рід І І Студент 0  Працюю 0  Безробітний 0  Пенсіонер 0  Підприємець
занять:

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно ^до Закону України 
/і'оиММме СЯр9%/. впМ/%л№ Ь С&<-/1- _____

моїх персональних даних, «казаних в пункті 
Миколаївської міської ради.

«Про захист персональних даних» я,
____________________ , даю згоду на обробку
7 цього бланка-заяви виконавчими органами

40,pS- 2£>!д
дата підпис

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./с .0 "  гс'/У ______ _______ _____мі алькачс С £
дата іп.іиис 11.1.П/б автора

З
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Додаток 2 -  Візуалізація очікуваного результату.
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