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Включено до реєстру поданих проектів за № 
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ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ЯЗКОВИМ ИДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 20 слів):
Створення арттерапевтичної студії «Creative Music» на базі МЗОШ № 31

2. Вид проекту.

• великий □  • малий □  • соціальний

Проект буде реалізовано на території м.Миколаєва (впишіть назву району/мікрорайону)'. 
Заводський р-н

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
вулиця 1 -а Слобідська, 42, Миколаїв, 54000
комунальний заклад «Миколаївська загальноосвітня школа Т-ІІІ ступенів №31 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 якам 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 спів)

Реалізація проекту має на меті створення арттерапевтичної студії «Creative Music», що 
сприятиме гармонізації розвитку дітей та молоді, а також дітей з особливими освітніми 
потребами через розвиток здатності самовиражатися і самого себе розуміти, формуванню у 
дітей та молоді ціннісного ставлення до культури і має ряд переваг, а саме: розвивати соціальні 
й комунікативні навички; спостерігати результати своїх дій і їхній вплив на інших; засвоювати 
нові ролі і виявляти латентні (приховані) якості особистості, спостерігати, як модифікація 
рольової поведінки впливає на взаємини з іншими; підвищувати самооцінку і зміцнювати 
особисту ідентичність; розвивати навички прийняття рішень.

Участь в студії не потребує від учасників спеціальної музичної освіти; володіє необхідною 
універсальністю, дає можливість використання кращих зразків народної культури; передбачає 
взаємодію людей, які володіють різними навичками, потребами, проблемами або здібностями; 
створює великий потенціал для розвитку і подальшої творчої діяльності дітей і молоді.

5. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть користуватися 
результатами проекту)
Діти та молодь Заводського району м. Миколаєва, а також діти з особливими освітніми 
потребами.



6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
1. Створення творчої групи, яка буде володіти арт-терапевтичними методиками.
2. Організація та проведення фестивалю креативної музики «Creative Music Fest»
3. Активізація культурної діяльності дітей та молоді, у тому числі з освітніми потребами.
4. Підвищення соціальної активності, комунікативних, творчих здібностей різних категорій 
дітей, у тому числі з освітніми потребами.
5. Формування ціннісного ставлення до культури дітей та молоді.

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. Музичний інструмент «Дзвіночки на ручці» 3200
2. Діатонічні дзвіночки 2764
3. Boomwhackers (різнокольорові музичні трубки) 3400
4. Заглушки до Boomwhackers 1000
5. Тамбурини 4544
6. Клавеси 5168
7. Маракаси 5760
8. Трикутники музичні 3664
9. Барабани маршові MAXTONE MSC12 White 22464
10. Ксилофон Maxtone BLC 15 А 4545
11. Програмний комплекс Mozabook 141000
12. Костюм барабанщиць: кітель, ківер, спідниця (16 
комплектів) 48000
13. Мати дитячі 1000x500x10 21700
14. Дзеркала 3450
Інфляція 10 % 29340

Всього 299999

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 ulytskyi.i@gmail.com для 
зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазнач
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:ulytskyi.i@gmail.com


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), http://nikschool31.ucoz.org/
https://www.facebook.eom/groups/l 26954807933479/?^=Ьооктагкь

11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,

http://nikschool31.ucoz.org/
https://www.facebook.eom/groups/l_26954807933479/?%5e=%d0%ac%d0%be%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%b3%d0%ba%d1%8c


®
Уг

И
цо

 ,

б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,

в*ШШ1 матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)





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. Улицька Ганна 
Анатоліївна

 

2. Поштова адреса

e-mail.
№ тел.:
Серія та № паспорта:

3..............

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

Вік:

Рід
занять:

п ч о л . Ж1Н.

□16-18 □  19-31 П31-40

І І Студент

X 41-50 □  51-60 І І понад 60

Працюю І І Безробітний | | Пенсіонер | | Підприємець

Згода на обробку персональних даних:

/  Відповідно до Закону України «Про захрст персональних даних» я,
/ □ ^ '2---_____, даю згоду на обробку

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

дата

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^)^ коштів, визначених на його реалізацію.
______Г А. Улицька

П.І.П/б авторадата

user552c
21.05.2019

user552c
21.05.2019
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УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
МИКОЛАЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №31
Вул. 1-Слобідська, буд. 42, м. Миколаїв, 54055, тел. (0512)24-90-02 

E-mail: nikzzso31 @ ціп ail, com ЄДРПОУ 24780072

20.05.2019 № -f09 На № від

Міському голові 
Сенкевичу О.Ф.

Гарантуємо, у разі перемоги проекту «Створення арттерапевтичної студії 
«Creative Music» на базі МЗОШ №31 в Громадському бюджеті м. Миколаєва- 
2020, обладнання, отримане під час реалізації проекту, буде зберігатись в 
Миколаївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №31 Миколаївської 
міської ради Миколаївської області. Також гарантуємо безперешкодний доступ 
мешканців мікрорайону, які передбачені в проекті як бенефіціари.


