
ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок ко її 

Громадського бюджету м.Миколаєва 
у __2020___році

Дата надходження

Включено до реєстру поданих проектів за №
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П.І.П/б та підпис особи, що реєструє

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

Назва проекту (не більше 20 слів):
Сад «INSPIRIUM» 

надхнення / вдохновение / inspiration
Місія: споглядання, натхнення, творіння
Характер саду: творчий, експресивний, динамічний, споглядальний, 
захоплюючий

2. Вид проекту:

• великий 1 +1 • малий | | • соціальний

Проект буде реалізовано на території м. Миколаєва (впишіть назву району/мікрорайону):

Центральний

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
м. Миколаїв, вул. Спаська, 20

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 більше 50 слів )

Сад покликаний нести освітню, естетичну, пізнавальну функцію, 
сприяти вмінню дитини читати лінії у просторі, бачити гармонію форм 
в природному освітленні, зміну сезонних картин природи. Всі ці 
складові повинні формувати у юних обдарувань картину 
навколишнього світу, допомагати розвинути індивідуальні творчі 
здібності.
Різні художньо-архітектурні елементи: колони, арки, переголи, 
скульптури, лави та інше учні школи зможуть доповнити своїми 
творчими роботами, безпосередньо беручи участь у оформленні саду.
5. Обгрунтування бенефініарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Мешканці та гості м. Миколаїв



6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Формування простору для проведення творчих урочистих подій м. 
Миколаєва.
Створення місця для семінарів, натхнення, дискусій, рекреації, 
презентацій творчості юних художників.
Сад повинен перетворитися у виставку дитячої творчості просто неба, 
приверне зацікавленість до художнього виховання, дозволить 
застосувати сучасні методики освіти.

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).
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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):

б ' / ' с / 3 0 '  з  / з

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси
 ............для зазначених

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). . .О .д // . . . .у. £ ф . < Г . е #2. ........................................................

11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія^, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощ о).....................................



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

 

2. Поштова адреса
•

e-mail:
№ тел.:
Серія та № паспорта:

"  

 

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

Стать: О  чол. ЖІН.

Вік: Піб-18 □  19-31 П31-40 Й'ЇІ-бО □  51-60 □  понад 60

Рід | | Студент І І Працюю [[[Безробітний [[[Пенсіонер \Ь(Х.Підприємець
занять:

Згода на обробку персональних даних:

В ідповіло до Закону України «Про

ш х  персональних даних, вказаних 
Миколаївської міської ради.

захист персональних даних» я,
__________, даю згоду на обробку

пункті 7 цього бланка-заяви виконавчими органами

о ІЗ. РГ.оЬоІЗ
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 максимальни& сяг ко , визначених на його реалізацію.ма реалізації пере

П.І.П/б авторадата
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