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ВСІ П УН КТИ  Є  ОБОВ ЯЗКОВИМ И Д Л Я  ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше2Ослів):
«Доступне дозвілля»

2. Вид проекту:

Проект буде реалізовано на території м.Миколаєва(вшяшть назву району/мікрорайону): 
Корабельний район, мікрорайон Кульбакіно.

• великий □ • малии X •соціальний □

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
вул. Райдужна, 38, міський заклад культури Корабельного району Кульбакінський будинок 
культури м. Миколаєва.

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 більшебОслів)
Створення та благоустрій ігрового майданчика в фойє будинку культури мікрорайону 
Кульбакіно для гармонійного фізичного і духовного розвитку дітей, якісного і цікавого 
відпочинку, що сприяє всебічному фізичному і психічному розвитку дітей, реалізації 
потенційних розумових і рухових можливостей, стимулювання пізнавальної активності. 
Досягаючи вищевказаних цілей і завдань, ми будемо виконувати найважливішу задачу нашого 
суспільства: сприяти гармонійному розвитку дітей різного віку.

5. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців,які
зможутькористуватися результатами проекту)
У фойє будинку культури завжди багато дітей різного віку: діти від 2 років з мамами і до 18 
років. А ввечері приходять люди різних вікових категорій, які чекають своїх рідних та 
знайомих, просто бажаючі відпочити і поспілкуватися в зоні живого куточка. На дитячому 
майданчику кожен зможе знайти собі заняття до душі.

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Наявність ігрового майданчика сприятиме повноцінній соціалізації дітей, згуртуванню дитячо - 
батьківських відносин через спільну дозвільної діяльності, в несприятливу погоду діти завжди 
зможуть прийти пограти на дитячий майданчик, за столиками можна почитати, позайматися. 
Увечері підлітки і дорослі можуть пограти в шахи, настільні ігри, теніс, а через зону \Уі - Бі в 
будинку культури зможуть розширити межі своїх знань. Буде реалізована найважливіше



/

завдання: моральний розвиток особистості, формування відповідальної поведінки та здорового 
способу життя. Для реалізації проекту будинок культури має площу 100м2, шахи, настільні 
ігри, теніс, зону \\Д - Рі та штатних працівників.
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. Телевізор (1 шт.) 60000
2. Кронштейн для телевізора (1 шт.) 3100
3. Ширма (4 шт.) 16000
4. Стіл трапеція (12 шт.) 15000
5. М’який модульний конструктор (3 шт.) 75000
6. Набір м’яких модульних кубиків (5 шт.) 25000
7. Крісло м’яч (5 шт.) 8000
8. Сухий басейн (2 шт.) 44000
9. М’який килимок пазл (10 упаковок) 13000
10. Дитячий мат (6 шт.) 9000
11. Стелаж для настільних ігор (2 шт.) 4000

Разом: 272100

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 kylbakinskiibk@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 
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://www.facebook.com/groups/253523532195857/?геР=Ьооктагк8

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://www.facebook.com/groups/253523532195857/?%d0%b3%d0%b5%d0%a0=%d0%ac%d0%be%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%b3%d0%ba8


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. Жупанов Ігор Петрович

 

2. Рудь Костянтин 
Миколайович

( Д Є Т ог)
 

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

Вік:

З  ЧОЛ. □  жін.

Рід
занять:

□16-18 □  19-31 П31-40 □  41-50 □  51-60 □  понад 60

І І Студент [Х| Працюю □  Безробітний □  Пенсіонер □  Підприємець

Згода на обробку персональних даних:

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

С й
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 обсяг коштів, визначених на його реалізацію.
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