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ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок кон і|^ 0ЛА(8СЬ),ий 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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ВСІ ПУНКТИ Є ОБО В ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 20 слів): 
Цікава наука на вулицях міста.
2. Вид проекту:

Проект буде реалізовано на території м.Миколаєва (впишіть назву району/мікрорайону): 
Центральний район
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Каштановий сквер міста 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 ’скт, який може бути потенційним виконавцем проекту - не більше 50 слів ) 
Мета проекту: популяризація науки як сфери діяльності особистості, пошук, розвиток, підтримка 
та супровід творчої обдарованої молоді.
Завдання: стимулювання творчого розвитку та самовдосконалення учасників проекту: 
миколаївців, гостей міста, учнів ЗЗСО, студентів, вчителів, викладачів.
Реалізація проекту забезпечить формування іміджу міста як міста «молодих науковців» з 
потужним творчим потенціалом.
Мета проекту досягається через організацію роботи містечка науковців «Крок до науки». 
Основною складовою якого є наукові офіси, в яких презентується цікава наука.
5. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть користуватися 
результатами проекту)
Результатами проекту, а саме науковими студіями зможуть користуватися всі бажаючі мешканці 
та гості міста незалежно від віку, освіти, професій та вподобань: діти з метою розвитку 
компетентностей в галузі природничо-математичних наук; молодь - для ознайомлення та 
оволодіння актуальними проблемами використання сучасних наукових досліджень: освітяни -  з 
метою підвищення рівня професіоналізму та ознайомлення з технологіями неформальної освіти; 
науковці -  для проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в галузях 
технічних, природничих, економічних та інших наук.
6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Очікувані результати в разі реалізації проекту :

1. Створення центру творчих особистостей міста;
2. Розробка проекту музею Цікавої науки та презентація його будівлі «Будинок мрії»;
3. Створення порт фоліо проекту із сукупності освітніх продуктів (презентаційні офіси 

майстер-класів, галерея творчих особистостей);
4. Створення мережі БТЕМ-майданчиків для закладів освіти та громадських організацій.

• великий □ • малии № • соціальний □



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.
Транспортні послуги (вид автотранспорту, маршрут, 
якщо плануються виїзди за межі одного населеного 
пункту)

1260,00

2. Послуги з оренди обладнання, оргтехніки 6400,00
3. Послуги зв'язку (поповнення рахунку) 180,00
4. Послуги з виготовлення поліграфічної продукції 15300,00
5. Сувенірна продукція 20000,00
6. Інформаційні послуги 9500,00
7. Заохочення майстрів - модераторів 10000,00
8. Прокат костюмів 3000,00

9. Матеріали для виготовлення демонстраційних 
приладів 102000,00

10. Виготовлення демонстраційного обладнання 32100,00
11. Матеріали для проведення дослідів 6860,00
12. Закупівля фізичного обладнання 93000,00

Разом: 299600,00

8. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до територіальної 
громади міста Миколаєва та підтримують що 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 зазн
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/nik.mech.math/...

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)..................................

http://www.face


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

Ім’я та прізвище** Контактні дані , Підпис
1-<%)СімиЯС. 
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** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам Миколаївської 
міської ради.
Стать: □  чол. [ЕҐ жін.

Вік: П іб-18 □  19-31 □  31 -40 □ 41-50  [ 0  51-60 □  понад 60

Рід І І Студент □ Працюю І І Безробітний □Пенсіонер | | Підприємець
занять:

Згода на обробку персональних даних:

1ДПОВ1ДНО Затну України «Про захист персональних даних» я,
даю згоду на обробку

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

е р ))
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 

сум^ реалізації перевищить максимальний обсяг коштів, визначених на йоп^жадізаг'
~  V— -і,

дата 7 /1 )


