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ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 20 слів): «Містечко Дружби» в рамках всеукраїнського фестивалю 
національних культур «Дружба».

2. Вид проекту:

3. Проект буде реалізовано на території м. Миколаєва (впишіть назву району/мікрорайону): 
Центральний р-н, Соборна площа.

• великий □ малии V • соціальнийи [Д

4. Адреса, назва установи/закладу, будинку.

5. 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 більше 50 
слів )

Мета проекту: розвиток культурних традицій національних меншин, діалог культур шляхом 
залучення до участі в заході молоді; пізнання культур різних народів через таку форму заходу як 
«фестиваль», а саме через музику, слово, малюнок, мистецтво танцю, наукові розвідки тощо.

Проблема, на вирішення якої спрямований проект.
Миколаївщина - багатонаціональний край. Згідно з переписом 2001 р. тут проживають 
представники понад 133 національностей, з них 13 - найбільш численні. Рівність усіх людей 
незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, 
національного, соціального або іншого походження, майнового стану є провідними 
принципами співіснування людей на планеті. Законодавство України щодо захисту прав 
національних меншин визнано кращим в Європі. Однак, незважаючи на це, у цій сфері існує 
низка проблем. Останнім часом в Україні посилилися прояви ксенофобії та расизму, 
антисемітизму. За даними дослідження Київського міжнародного інституту соціології, близько 
8% населення України виявляють екстремістську орієнтацію по відношенню до інших етнічних 
груп і національностей. У 1% опитаних - дуже високий рівень таких настроїв. Тобто 400 тисяч 
людей можуть підтримувати організовані екстремістські групи. В Україні спостерігається нова 
хвиля ксенофобських настроїв. Чим гірше політична, економічна ситуація в країні - тим більше 
проявів неголерантності. У нашому суспільстві все частіше нападають на іноземців. Найбільше 
- у Києві, Дніпрі, Львові, Чернігові, Запоріжжі. Як показали результати моніторингу Інституту 
соціології НАН України, що стартував у 1992 р. році, рівень толерантності до інших народів в 
Україні падає. Зокрема, якщо в кінці 1980-х євреїв в Україні не сприймала 10% населення, то в



2000-х - вже 18%. Напередодні 1990-х до росіян негативно ставилися лише кілька відсотків 
українців, а сьогодні цей показник зріс у кілька разів. Толерантне ставлення до ромів за останні 
двадцять років знизилося в п'ять разів! У 2002 році вже половина українців висловлювалася за 
те, щоб в країну їх не пускати. Зберігати мир і злагоду, сприяти розвитку культурної і мовної 
самобутності представників усіх етносів краю, вчити шанобливого ставлення до української 
мови та культури, створювати належні умови для інтеграції національних меншин в українське 
суспільство - ось нагальне завдання держави, органів місцевого самоврядування, громадських 
організацій. Пропонований проект -  один із засобів для реалізації цієї мети, адже конфлікти 
неможливі тоді, коли ми знаємо один одного і прагнемо до порозуміння, пізнаючи історію і 
культуру різних народів.

5. Обґрунтування бенефіціаріїв проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту). Цільовою аудиторією проекту є представники 
національних меншин і мешканці міста Миколаєва. Передбачається залучити до участі в 
«Містечку Дружби» 300 представників етнічних громад України (у тому числі й з різних 
регіонів нашої держави); до відвідання містечка й Гала-концерту фестивалю -  до 1500 
мешканців міста Миколаєва, які матимуть змогу ознайомитися з елементами культури різних 
народів, побачити їхні танці, почути пісні, послухати музику, повчитися танцювати національні 
танці й повчити мови в школі мов, покуштувати національні страви і таким чином долучитися 
до пізнання інших етносів.

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту.
Першочергові результати: участь у фестивалі 500 представників етнічних громад 

Миколаївіцини й України; відвідання «Містечка Дружби» й Гала-концерту фестивалю до 1500 
мешканців міста Миколаєва, які матимуть змогу ознайомитися з елементами культури різних 
народів, побачити їхні танці, почути пісні, послухати музику та й самим долучитися до пізнання 
інших етносів через школу народного танцю, майстер-класи з традиційних ремесел, 
національних мов тощо. Фестиваль надасть змогу показати своє мистецтво творчим колективам 
етнічних громад, а безпосереднє спілкування дітей і дорослих різних національностей 
впродовж заходу сприятиме міжкультурному діалогу.

Перспективні результати: фестиваль надасть змогу удосконалити майстерність 
самодіяльним творчим колективам національно-культурних товариств, а це, у свою чергу, 
сприятиме збереженню культурної спадщини, народних традицій, мови, декоративно- 
прикладного мистецтва етносів України, розвиткові творчості талановитих митців, виконавців, 
колективів етнічних спільнот; ознайомлення з самобутньою культурою етносів України 
мешканців міста й області, популяризація народного мистецтва дозволить утвердити в 
суспільстві принципи міжнаціонального миру й злагоди; відвідання «Містечка Дружби» 
школярами й студентами ВНЗ сприятимуть формуванню у них толерантного ставлення до 
представників іншої національності, культури, релігії.

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, гри.
1. Підготовка складових «Містечка Дружби»:

^  оренда палаток (15 піт.);
^  оренда металоконструкції! до фотозон 

національно-культурних товариств (15 штук);
^  оренда металоконструкції до банеру «Миколаїв 

багатонаціональний»;
^  оренда столів (40 шт.) і стільців (80 шт.)

1000 гри. х 15 шт. = 15 000

700 грн. х 15 шт. = 10 500

700
4000
Всього: 30200

2. Транспортні послуги:



• оренда автобусів для перевезення учасників
фестивалю;

• вантажні й легкові перевезення.

3000 грн./день х 3 авт. х 2 дні = 
18 000 
8 000
Всього: 26000

3. Послуги різноробочих (монтаж сцени, фогозон, 
палаток, завантаження й розвантаження столів, стільців 
тощо)

10 000

4. Оренда великої сцени, звукового й світлового 
обладнання.

150 000

5. Матеріали для фестивалю національних ігор, майстер- 
класів з національних ремесел, конкурсу малюнку на 
асфальті, школи мов. призи переможцям дитячих ігрових 
програм тощо.

6200

6. Поліграфічні послуги:
• запрошення;
• програмки;
• флаєри;
• афіша, А4;
• афіша. А2;
• диплом,подяка;
• брошура про фестиваль (кольорова), А5;

8 грн. х 100 шт. = 800 
2 грн. х 300 шт. = 600 
0,3 грн. х 5000 шт. = 1500 
2 грн. х 1000 шт. = 2000 
6 грн. х 500 шт. = 3000 
12 грн. х 100 шт. = 1200 
15 грн. х 500 шт. = 7500

• блокнот «Всеукраїнський фестиваль національних 
культур «Дружба» - 2020. А5; 10 грн. х 500 шт. = 5000

• підготовка макетів. 1600
Всього: 23200

7. Художнє оформлення «Містечка Дружби»: 
різнокольорові кульки, запуск голубів, національні 
прапори тощо

7000

8. Призи, сувеніри:
• виготовлення футболок з логотипом фестивалю;
• виготовлення статуеток з логотипом фестивалю;
• виготовлення значків з логотипом фестивалю.
• виготовлення ручок «Всеукраїнський фестиваль

національних культур «Дружба» - 2020.

180 грн. х 10 шг. = 1800 
200 грн. х 30 шт. = 6000
5 грн. х 500 шт. = 2500
6 грн. х 500 шт. = 3000 
Всього: 13300

9. Режисерсько-постановочна робота 20 000
10. Інформаційно-рекламні послуги:

• розміщення афіш на рекламних тумбах (14 днів);
• виготовлення рекламного відео- та аудіороликів;

6000
500 грн./ролик х 2 рол. = 1000

• розміщення відеоролику на великому екрані в 
центрі міста (14 днів); 2000

• реклама на радіо «Квартал», «Рідна вулиця», КМ 
радіостанціях (14 днів). 5000

Всього: 14000
Разом: 299 900

8. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до територіальної 
громади міста Миколаєва та підгримують цю пропозицію (проект) (окрім його авторів), 
що додасться. Кожна додаткова сторінка списку повинна маги 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 зоуєіпо )̂,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 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). Сторінка в соціальній мережі РасеЬоок.

11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографіяЯ, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші 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. Каймаразова Лоліта 
Султан-Мурадівна

*

 

2. Поштова адреса

e-mail:
№ тел.:
Серія та № паспорта:

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

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

Вік:

Рід
занять:

І Ічол. Й  Ж1Н.

□16-18 □  19-31 П31-40 0 4 1 -5 0  □  51-60 ПпонадбО

І І Студент І І Працюю [^Безробітний □Пенсіонер □  Підприємець

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону 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.

М #£ /У
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.  ̂ ,
ж мж (ШШм ЯМ

 /  ^ П.І.П/б авторадата

user552c
Каймаразова Л.С.-М.


