
ФОРМА ПРОЕКТУ, ______
реалізацій якого планується за рахунок коштів^і^^ а̂ Ь̂ ^ МІСЬІСВИКОй °

Громадського бюджету м. Миколаєва —------— 20 р
у 2020 році

Дата надходження ч 0 f 0 1 9

Включено до реєстру поданих проектів за № 

П.І.П/б та підпис особи, що реєструє

0\Q\S\$

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше20слів): «#СНПШ » - створення відкритого творчого 
майданчику для дітей та підлітків.

2. Вид проекту:

• великий • малий •соціальний

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

3. Адреса, назва установн/закладу, будинку:
Миколаївський міський палац культури та урочистих подій, вул. Шевченка. 58

4. Опис проекту (основна мета проекп)у;проо:іема,на вирішення якої він 
спрямованій).запропоновані рішення: пояснення, чому саме це завдання повинно бути 
реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше .ж иття мешканців. Опис проекту 
не повинен містити вказівки на суб акт, якій) може бути потенційним виконавцем проекту - 
не більше 5Ослів/
Мета: Створити найкращі умови для розвитку навичок спілкування у дітей, використання 
сучасних форм соціокультурного виховання молоді, та організація простору для творчого 
самовираження, забезпечення цікавого і змістовного дозвілля дітей та підлітків віком від 10 до 
18 років.
Проблема: Одним з патернів сучасних підлітків є тотальна самотність. Фізичні та психологічні 
вікові особливості дітей та підлітків від 10 до 18 призводять до замкненості, інертності, 
невпевненості у собі, втрати авторитетів тощо. Підлітки легко піддаються впливу негативних 
суспільних процесів. А гаджети лише дають можливість втекти від реальності, не вирішуючи 
проблем.
Створення га забезпечення діяльності відкритого, доступного, неформального творчого 
майданчику, обладнаного сучасними технічними засобами, атмосфера комфорту та довіри 
відкриватимуть інтелектуальні та творчі ресурси дітей та підлітків. Спільний пошук 
актуальних іем. мов. форм творчого вираження сприятиме формуванню позитивних якостей 
особистості, смаку, уподобань, здорових звичок, громадської активності.

5. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців.які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Діти та підлітки віком від 10 до 18 років, їх батьки

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
В місті з'явиться сучасна та комфортна зона для творчого спілкування, зустрічі з друзями, 
проведення цікавого та змістовного дозвілля, розвитку творчих здібностей дітей та підлітків.



Органі зація сучасних видів дозвілля та відпочинку, забезпечення доступу до них. Залучення 
дітей та підлітків у вільний від навчання час до участі у сімейному, культурному та 
соціальному житті міста7 громади.
7. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість).(Кошторис проекту, у разі необхідності, мас містити орієнтовну вартість розробки 
проект но-кошторисної документації).

№
Найменування Кількість Ціна Сума

1 Придбання звукового цифрового пульту 1 16 400 16 400
2 Придбання ноутбуку 1 27 000 27 000

Придбання планшету для звукового пульта 1 10500 10500
Придбання світлодіодних ЬЕО проекторів 4 3200 12 800

5 Сабвуфери (в комплекті з кабелем) 2 25000 50000
6 Сту д і й н і ко л о н к и - м о н і то р и л 25000 50000
5 Придбання жалюзі на вікна 4 1200 4800
6 Придбання широкоформатного проектору з 30000 30000

підтримкою ЗІ) (в комплекті з кабелем ЗО)
7 Придбання безкаркасних крісел-мішків 4 650 2600

Пуфи - набір Ромашка 3 5763 17289
П\фи - набір Ромби д 3080

____
9240

ЇЇ) Придбання обладнання та монтаж 35 000 35 000
в і деос 11 осте реже н н я

1 1 І Іридбання радіомікрофонів 4 6500 26000
Всього 291629

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 формула винятком 
позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у паперовіиформі).
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 
піко.Ьопс!аг70(її■mnail.com для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає йоду на використання своєї елект ронної адреси

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вите 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 Інгернет (за 
наявності)........................................................................................................................................

11. Інші додат ки (якщо необхідно):
а) фотографія^. які стосуються цього проекту.
б) мана 5 зазначеним місцем реалізації проекту.
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)



12.Автор проекту і а його контактні лані (Ості необхідно вписати чітко і зрозуміло).

Ім’я та прізвище** Контактні дані Підпис

1. Бондар
Людмила
Володимирівна  

2. Поштова адреса

e-mail:
№ гсл.:
Серія та № паспорта:

J ................

** Будь-ласка. вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Миколаївської міської ради.
Стать: __, чол. Щ] жін.

Вік: 0 6 - 1 8  □  19-31 П З 1-40 [{/41-50 П  51-60 □  понад 60

Рід і ! Студент п Працюю [ Безробітний ! [ Пенсіонер | | Підприємець
занять:

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до З а к о н у  України «Про »захист персональних даних» я.
__, даю згоду на обробку

мош  персональних даних, вказаних і/ пункті 7 цього бланка-заяви виконавчи органами 
Миколаївської міської ради.

дата підпис

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 бюджет) м Миколаєва:
- можливе уточнення проекту, якщо його реалізація суперечитиме Законам України чи 

сума реалізації перевищи'і ь максимальний об тів. визначених на йфю реалізацію.
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