
МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКВИКОНКОМ

ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок коштів у . 

Громадського бюджету м.Миколаєва 
у 2020 році

Дата надходження

Включено до реєстру поданих проектів за № 

П.І.П/б та підпис особи, що реєструє

ВСІ ПУНКТИ Є О БО В ’ЯЗ КО В ИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 20 слів): «Музика Життя».

□• великий V • малии • соціальний □
Проект буде реалізовано на території м.Миколаєва (впишіть назву району/мікрорайону): 

Центральний, Заводський, Інгульський та Корабельний райони міста

3. Адреса, назва усганови/закладу, будинку:
Дома культури та музичні школи.

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 )
Мета: Проведення творчих заходів музики та поезії. Виявлення та реалізація обдарованих 
музикантів, музікантів-композиторів та музикантів-виконавців, а також поетів-авторів та 
виконавців. Співпраця з ЗМІ.
Проблема: Відсутність організації та підтримки виконавської реалізації музикантів та поетів.

5. Обгрушування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

Музиканти, музиканти-композитори, а також поети; будь-який мешканець міста в якості 
глядача, слухача та виконавця.

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекіу:
Підтримка музикантів та поетів щодо реалізації іх творчих завдань та надхнення. 

Підвищення виконавської майстерності, Стимулювання самореалізації музикантів та поетів. 
Залучення широкого кола глядачів, слухачів та виконавців. Проведення постійно діючих 
заходів музики та поезії сприятиме інтересу творчо обдарованих верств населення зі всіх 
куточків Україїни до нашого міста. А, також можливості щодо виходу на світовій рівень.

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).



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^
1. Медведева Катерина 
Володимирівна.

2. Віксман Олеся Іванівна.

3...............

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

Вік: 0 6 - 1 8  □  19-31 031-40  □ 41-50  □  51-60 □  понад 60

Рід 0 Студент І І Працюю І І Безробітний І І Пенсіонер | | Підприємець
занять:

Згода на обробку персональних даних:

?до __^ікону України /  «Про/Л захист ^персональних даних» я,
даю згоду на обробку

моїх персональних даних, вказаних в пункті 7 цього бл^ика-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



Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

2.Ударна установка Sonor SEF Stage 3 Set 42161
3.Тарілки Zildjian A CUSTOM SET 5 PACK 23380
4.Бас-гітара Fender AMERICAN PROFESSIONAL JAZZ 
BASS

55203

5.Електрогітара AMERICAN PROFESSIONAL 
STRATOCASTER

52310

6.Підсилювач для бас-гітари Gallien-Rrueger 41ORBH/4 22680
7. Підсилювач для електрогітари MARSHALL JVM410H 39423

8. Кабінет для бас-гітари Gallen-Krueger 410RBN/4 34468
9. Кабінет для електрогітари MARSHALL 1960 А 18383

10. Струни для бас-гітари ELIXIR 1908
11.Струни для електрогітари ELIXIR 431

12.Ел. акуст.гітара OVATION ELITE Plus Deep Contour
Cutaway Regal to Natural

47517

13.OVATION ELITE Deep Contour Cutaway 45046
14. 2шт. футляр для акустичної гітари. 10422

15. Укулеле FENDER UKULELE ZUMA CONCERT
CANDY APPLE RED

4208

16. 4шт. Ремень для гітари. 5784
17. 4 Стійка для гітари Hercules 4020

18.Бонго Latin Percussion 6136
19.Стійка для бонго. 3684

21.Стійка для електронної ударної установки Roland
MDSCOM

6227

22. Зшт. Тамбурин Meinl. 3894
23. 2шт. Маракаси Latin Percussion. 1176

24.Ксилофон YAMAHA. 73317
25. шт.З Варгани. 750

26. Зшт. Бубни Meinl 3894
27.7шт. Губна гармошка Hohner 7168

28.Rainstik 698
29.Набір для догляду за гітарою Dunlop 1133

ЗО. 12шт. Пюпітрів. 7800
31. Реквизит. 55000

37.Микшерний рэк GLD/Qu,24 XLR входа/12 XLR
выходов. У паковка-картон.

36225,5

38.Кабель для стейдж-бокса. 10600
39.Радио микрофон SHURE bt 58 50986

40. Комплект комутації. 25175
4L. Комплект комутації, разьеми. 29150

42. Nord Elektro 60-сценічний інструмент. 46600
43.Стійка під комбік. 5565

44.Стійка під клавіші. 1325
45.Новий набір Shure мікрофонів для ударних, серія 17490



Audix f5 (малий барабан) Зх f2 (томи)
46.10 шт. Стійка під бас-мікрофон. 1325

47. Стійка мікрофона Platinum 13250
48. 4шт. Мікрофон Ручний Shure sm 58 15476

49. Dl-Box Active ART 1378
50. . Dl-Box Pasive ART 2915

51. Поліграфічні послуги. 20000
52. Послуги з виготовлення та розміщення (трансляції)

рекламної продукціїї
7000

53. Тиражування відеодисків с записом концертів. 7000
54. Оплата послуг видео та фотозйомки. 120000

55.Оплата послуг зі створення кінофільму « Музика
життя».

12000

Разом: 994801,500

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 маги 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 мстою обміну думками, 
інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси kat.medv82@gmail.com
b) 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, па 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/і, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)..................................

mailto:82@gmail.com

