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ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 20 слів):
Інформаційно-просвітна кампанія щодо попередження та зменшення вживання тютюнових 

виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я Миколаївців.

2. Вид проекту:

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

великий V • малии □ соціальнийй Ц

м. Миколаїв

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
у ліфтах і таксофонах; приміщення і територія закладів охорони здоров’я міста; приміщення і 
території навчальних закладів міста; на дитячих майданчиках міста, парках; у приміщеннях і 
територіях спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і 
спорту; у під’їздах житлових будинків міста; у підземних переходах; у транспорті загального 
користування, що використовується для перевезення пасажирів; у приміщеннях об‘єктів 
культурного призначення; у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, інших державних установ; на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних 
транспортних засобів; у приміщеннях підприємств, установ та організацій комунальної форми 
власності міста; у приміщеннях гуртожитків; в аеропортах та на вокзалах.
4. Опис проекту
Реалізація проекту передбачає виготовлення та розміщення в громадських місцях креативних 
інформаційних табличок/стендів з інформацією про заборону вживання тютюнових виробів 
(паління) в громадських місцях, та вказувати на шкоду від впливу диму на оточуючих людей 
(шкоду від пасивного паління). Не зважаючи на юридичне обмеження паління в громадських 
місцях щодня тисячі людей продовжують порушуючи закон вживати тютюнові вироби в місцях 
обмежених законом. Така ситуація склалась через відсутність інформації про норми 
законодавства обмежуючи права на місця паління, відсутність інформації для населення про 
шкоду для здоров'я людини вживання тютюнових виробів, впливу тютюнового диму. В рамках 
проекту планується розміщення 3000 стендів в різних громадських місцях.

5. Обґрунтування бенефіціарів проекту
Реалізація проекту дозволить скоротити шкідливий вплив на здоров’я Миколаївців 
спричинений впливом від пасивного паління тютюнових виробів. Найбільш ураженими від 
шкідливого впливу є діти, підлітки, вагітні жінки, люди з захворюваннями дихальної системи. 
Також реалізація проекту дозволить аргументовано відстоювати свої права на чисте повітря тим 
громадянам які не палять перед громадянами які вживають тютюнові вироби.



>
6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Багато мешканців міста які не вживають тютюнові вироби потерпають від шкідливого впливу 
диму від паління. Своє право на чисте повітря вони не завжди можуть відстояти через незнання 
норм закону якій захищає їх права. Розміщення стендів з інформацією про законодавчі підстави 
обмеження паління в громадських місцях дозволить одним громадянам, спираючись на закон, 
відстоювати свої права, а іншим не порушувати закон.
Реалізація проекту дозволить впровадити в дію норми закону «Про заходи щодо попередження 
та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» 
згідно з статті 9 якого в повноваження органів місцевого самоврядування щодо попередження 
та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення 
входить попередження,та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на 
здоров'я населення.

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. Розробка макетів інформаційних табличок, стендів 5000,00
2. Виготовлення табличок, стендів А4 формату 1500шт 135000,00
3. Виготовлення табличок, стендів АЗ формату 1500шт 255000,00
4. Розміщення по місту табличок, стендів 150000,00

Разом: 545000,00

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 
для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою 
інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної

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), https://www.facebook.com/ymmkua/ сайт https://ym.mk.ua/

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)

https://www.facebook.com/ymmkua/
https://ym.mk.ua/


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 / ПідцДіс л
1. Андрій Мороз  

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Миколаївської міської ради.
Стать: 0  чол. □ Ж1Н.

Вік:

Рід
занять:

□16-18 □  19-31 П31-40 Й  41-50 □  51-60 □  понад 60

І І Студент І І Працюю | | Безробітний [ | Пенсіонер fyf Підприємець

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних Даних» я,
, даю/згоду на обробку 

и органамимоїх персональних даних, вказаних в пункті 7 цього бланка-заяви вико 
Миколаївської міської ради.

МмЖ
дата

13. Я погоджуюсь, що:
- усі пункти бланка-заяви є обов’язкови я заповнення;
- заповнений бланк (за виключення^ п / 12) буде опубліковано на офіційному сайті

Громадського бюджету м Миколаєва; /
- можливе уточнення проекту, якщо йоіго реалізація суперечитйме Законам України чи 

сум&реалізації.перевищить мак  визначених нфиого реалізаг_
дата  / П.Ш/б автора


