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реалізація якого планується за рахунок коштів 
Громадського бюджету м.Миколаева 

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): «Універсальний спортивний майданчик»
(Реконструкція спортивного майданчика розміром 25мх19м »

2. Вид проекту:

• великий 1 х 1 • малий

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

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Проспект Героїв України, 13В,Г,Є,Д, м. Миколаїв,54025

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 )
Метою проекту є усунення недоліків спортивного майданчика, який є зараз на 
території,яка розташована між будинками ПГУ 13в,г,є,д. Ґрунтове покриття вже не 
придатне для гри, пил та бруд з нього потрапляє на дитячий ігровий майданчик, який 
розташовано поруч. Огорожа навколо цього майданчика не пристосована для 
витримування спортивних навантажень( удари м’ячем.)

5. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Проект надає можливість займатись на комфортному універсальному майданчику 
різними видами спорту ( міні-футбол,баскетбол,волейбол,теніс). Вік мешканців, які 
будуть мати можливість користуватись ним від 1 року до 99 років.

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Очікуваний результат - заохочення до фізичного розвитку людей будь якого віку. 
Підвищення комфорту майданчика. Покращення інфраструктури мікрорайону Соляні.

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).

□ соціальний □



Складові завдання Орієнтовна вартість, гри
1. Проектно-кошторисна документація 75 000.00
2. Підготовчі роботи ( матеріали, роботи) 254 655,00
З.Поліуретоанове покриття ( матеріали,робота) 436 250,00
4. Огорожа (комплект панельної огорожі, монтаж) 234 080,00

Разом: 999 985,00

8. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Миколаєва та підтримують що пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додасться. 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 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), http://schoolfiftyone.ucoz.ua

1 і. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія^. які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту.

http://schoolfiftyone.ucoz.ua
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОВДРУКУВАТИ ПА ОКРЕМОМУ АРКУШІ 

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

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Миколаївської міської ради.
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Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я,
________ Мазуренко Юлія Юрівна______  ___________ ____________ . даю згоду на
обробку моїх персональних даних, вказаних в пункті 7 цього бланка-заяви виконавчими 
органами Миколаївської міської ради.
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13. Я погоджуюсь, що:
- усі пункти бланка-заяви є обов'язковими для заповнення;
- заповнений бланк (за виключенням гі. 12) буде опубліковано на офіційному сайті 

Громадського бюджету м Миколаєва;
- можливе уточнення проекту, якщо йога реалізація суперечитиме Законам України чи

сума реалізації перевищить максимф
' ‘'ОІЇ. і М ЇЬ.

дата

^оштів, визначенихна н/>го реалізацію, 



?
■.j



И .
г V;r<:

явтя
""' «■ •■ .; 5 " '' к ,, ifèàn ж*&. кзд&’Ь Si «• г : .

■■ . і  '  :  :■ '  ; " . ї  • ■........: ,  ' .. - ; ,  1 :■ ■
ш ............. ,Які .

Ш Ш :


