
реалізація якого планується за рахунок кошті] 
Громадського бюджету м. Миколаєва 

• 2о  го  році

ФОРМА ПРОЕКТУ,

кгГ. МіЯ
mos-jMg

Дата надходження

Включено до реєстру поданих проектів за

П.І.П/б та підпис особи, що реєструє

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 20 слів):
Хореографічне шоу "Аватар VERSION" - "Природа - це не те, що
ми отримали у спадщину від пращурів, а те, що ми взяли у позику 
від нащадків",
2. Вид проекту:

Проект буде реалізовано на території м. Миколаєва (впишіть назву району/мікрорайону)'.
м. Миколаїв
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: 54018, м. Миколаїв, вул.. Театральна,1
ММПК "Молодіжний"
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 )
Нове шоу "Аватар VERSION" - це філософська вистава, яка представляє 
собою синтез хореографії, сучасної музики та мультимедійних ефектів. 
Червоною ниткою сюжетну лінію вистави пронизує філософський роздум 
про екологічну кризу, грізно навислу над усім світом. Людина - частина 
природи, і найбільш небезпечні для нашої планети катастрофи й 
забруднення навколишнього середовища пов'язані саме з нею. Ліквідація 
глобальної екологічної кризи є на сьогодні найважливішим завданням 
людства. Ми бачимо, розуміємо, що це дуже важливо, але чому ж тоді не 
припиняється цей страшенний "марафон", що неминуче приведе людство 
до загибелі? Глобальна проблема екологічного забруднення буде існувати 
до тих пір, поки все людство не об'єднається для її вирішення. Але для 
того, щоб це об'єднання відбулося, необхідно докласти багато зусиль...

великий соціальний

5. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Загальна цільова аудиторія проекту - це діти, підлітки і юнаки.



6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
1) Важливість формування свідомості й високої естетичної культури
молоді.
2] Формування екологічної компетентності глядачів, що характеризується 
різнобічними знаннями про навколишнє середовище, відповідальним 
ставленням до природи та свого здоров’я, набуттям досвіду вирішення
екологічних проблем.
3] Розуміння , що людина зробила з навколишньою природою, по своїм 
масштабам катастрофічно.
4) Автор проекту має за мету разом з глядачем проаналізувати екологічні 
уроки минулого і теперішнього, розкрити суть глобальних екологічних 
проблем і можливі варіанти їх вирішення.
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. Постановка шоу 20 000,00
2. Відеоряд 8 000,00
3. Виготовлення декорацій 95 000,00
4. Пошив костюмів (50 комплектів) 150 000,00

Разом: 273000,00

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 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
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)........................................................................................................................................

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)..................................



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУ ВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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

Ім’я та прізвище** Контактні дані Підпис
1.
Корольков
Костянтин Володимирович  

2.
Ковальський 
Володимир Іванович

 

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

чол.
Вік: 41-50

РІД Підприємець 
занять:

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я, '(Корольков 
Костянтин Володимирович, даю згоду на обробку моїх персональних данихУ/вказаних в 
пункті 7 цього бланка-заяви виконавчими органами Миколаївської міської ради.

---------------------------  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 об коштів, визначених на його реалізацію.

\ П.І.П/б автора
2У.ДГ. І9

дата


