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ВСІ ПУНКТИ Є ОБО В ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше20слів):
Осередок культурного дозвілля «Крок до мрії» (step to dreams)

2. Вид проекту:

Проект буде реалізовано на території м.Миколаєва (впишіть назву району/'мікрорайону): 
Заводський район. Мікрорайон «Намив»

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
вул. Лазурна,46; Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №57 імені Т.Г.Шевченка 
Миколаївської міської ради Миколаївської області

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 більше50слів)
Мета: створення сучасного осередку культурного дозвілля мешканців та гостей мікрорайону 
Намив різної вікової категорії та підвищення якості проведення культурно-мистецьких заходів. 
Проблема: відсутність у мікрорайоні (Намив) культурного центру, який би дав можливість 
наблизити мешканців до естетичних, духовних цінностей та культурного розвитку; сучасна 
молодь має чимало енергії, однак часто спрямовує її в неконструктивне русло; українська 
культура потребує розвитку.
Рішення: розширити можливості для організації змістовного дозвілля мешканців та гостей 
мікрорайону; покращити умови щодо їхнього духовного виховання та естетичних смаків; 
підвищити якість та естетичний рівень культурно-мистецьких заходів; збільшити кількість 
національно-патріотичних та мистецьких заходів для різних верет населення; залучити сучасну 
молодь до їх проведення; надати можливість розкрити їх творчі здібності; розширити 
можливості популяризації творчості кращих українських митців.
5. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців,які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Вихованці ДН312,49,143, бенефіціарами проекту є учні 1-11 класів ЗОНІ №57 (1000 учнів) та 
закладів освіти Заводського району м.Миколаєва: МЗОІ1І №65. 6, 17, 18, 52, гімназія №4, 
мешканці та гості мікрорайону.
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6. Інформація щодо очікуваних результатів у разі реалізації проекту:
Осередок культурного дозвілля «Крок до мрії» стане важливою складовою створення іміджу 
мікрорайону та міста. Даний культурний центр призначений для всіх мешканців мікрорайону, 
незалежно від віку. Культурно-мистецькі заходи будуть спрямовані на організацію дозвілля 
дітей, молоді та дорослих; проведення концертних програм до державних свят, ярмарок, 
фестивалів, танцювальних вечорів, демонстрацію найкращих культурно-мистецьких здобутків. 
Це дасть можливість залучити мешканців міста та мікрорайону до художньої творчості, 
популяризувати народну творчість, познайомити відвідувачів заходів з місцевими митцями; 
згуртувати родини, організувати спільний часопростір батьків і дітей та ін. Проведення 
мистецьких заходів підвищить рівень культурного розвитку людини.
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

1.Моторизований екран ПРО-ЕКРАН RC-T600, 600x450 см (4:3), 295 дм. 30000,00
2.Проектор Acer V7850, здатність 300 дм. 80000,00
3. Звукове забезпечення заходів (акустична система, мікрофони) 90000,00
4.Обладнання для сцени 39400,00
5. Обладнання для фото-відеостудії: фото та відеокамера зі штативом, 
фон для фото або відеозйомок (хромакей), набір постійного діодного 
світла, студійний журавель зі стійкою, джерело моделюючого світла 
(LED освітлювач), рефлектор глибокий.

60000,00

Разом: 299400,00
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  паперовійформі).
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)
https://wvAv.facebook.eom/m/.osh57/
http://zosh57.pp.ua/
11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)..................................

https://wvAv.facebook.eom/m/.osh57/


СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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

Вік: □  16-18 □  19-31 031 -40  □  41-50 □  51-60 □  понад 60

Рід | |Студент 0 Працюю | |Безробітний [^Пенсіонер | | Підприємець
занять:

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я,
<&д-У______  ___ , даю згоду на обробку

моїх персональних даних, вказаних в пункті 7 цього бланка-заяви виконавчими органами 
Миколаївської міської ради.
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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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