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Картка аналізу проекту 
«Музика життя»

(назва проекту)

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів 
Громадського бюджету м. Миколаєва 

У 2020 році

Відповідальний виконавчий орган Миколаївської міської ради
Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської 
міської ради

1. Запропонований проект стосується повноважень виконавчих органів Миколаївської 
міської ради:
а) так +
б) ні (зазначити чіткі причини)

2. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим 
актам (в т.ч. Генеральному плану міста Миколаєва (якщо це пов’язано із запропонованим 
проектом):
а) так +
б) ні {зазначити чіткі причини)

3. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного 
року і спрямована на кінцевий результат (виконання заходів у майбутньому не вимагатиме 
прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з 
бюджету м.Миколаєва):
а) так+
б) ні
{зазначити чіткі причини)

4 . Висновок стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту:
а) позитивний
б) негативний +
{зазначити чіткі причини)
складові кошторису не відповідають кінцевій меті проекту

5. Проект не передбачає виключно розробку проектно-кошторисної документації: 
а) так +



6. Проектом передбачено залучення додаткової чисельності працівників до штату 
бюджетної установи та її утримання за рахунок коштів бюджету, створення окремих 
комунальних підприємств, закладів, установ, організацій:
а) так +
б) ні
передбачається виділення додаткової одиниці - відповідального за збереження 
музичних інструментів.......

7. Проектом передбачено будівництво нової будівлі, запуск виробництв або проект носить 
комерційний характер:
а) так
б) ні +

8. Проект не зазначено в діючих програмах розвитку міста, що затверджені 
Миколаївською міською радою, та не дублює завдання, які передбачені цими програмами 
на поточний та наступний рік:
а) так
б) ні (обгрунтувати)
Передбачено заходами Міської комплексної програми «Культура» придбання 
музичних інструментів
9. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація проекту:проект 
передбачає виконання робіт:
а) є такою, на якій можливо здійснювати реалізацію проекту за рахунок коштів 
міського бюджету м.Миколаєва +
б) не належить до переліку територій, на яких можливо здійснювати реалізацію проекту за 
рахунок коштів міського бюджету м.Миколаєва (зазначити чіткі причини)

10. Кошторис проекту, поданий автором проекту для його реалізації (у разі необхідності з 
орієнтовною вартістю розробки проектно-кошторисної документації):
а) приймається без додаткових зауважень
б) із зауваженнями
(необхідно внести відповідні зауваження за пропонованою нижче формою)

Складові проекту Витрати за кошторисом
Запропоновані 

автором проекту
Зміни, внесені 

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

55203

5. Електрогітара AMERICAN
PROFESSIONAL STRATOCASTER

52310

б.Підсилювач для бас-гітари Gallien-Rrueger 
41 ORBH/4

22680

7. Підсилювач для електрогітари 
MARSHALL JVM4 I OH

39423



8. Кабінет для бас-гітари Gallen-Krueger 
410RBN/4

34468

9. Кабінет для електрогітари MARSHALL І 
960А

18383

1 0. Струни для бас-гітари ELIXIR 1908
1 І.Струни для електрогітари ELIXIR 431
12.Ел. акуст.гітара OYATION ELITE Plus
Deep ContoHi
Cutaway Regal to Natural

47517

13.OVATION ELITE Deep Contour Cutaway 45046
14. 2шт. футляр для акустичної гітари. 10422
15. Укулеле FENDER UKULELE ZUM A 
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 Dunlnp 1133
ЗО. 12шт. Пю пітр ів. 7800
31. Реквизит. 55000

37.Микшерний рзк GLD /Qh,24 XLR 
входа/12 XLR
вьіходов. Упаковка-картон.

36225 ,5

38.Кабель для стейдж-бокса. 10600
39.Радио микрофон SHURE Ы 58 50986
40. Комплект комутації. 25175
4L. Комплект комутації, разьеми. 29150
42. Nord Elektro 60-сценічний інструмент. 46600
43.Стійка під комбік. 5565
Audix f5 (малий барабан) Зх f2 (томи) 1325
44.Стійка під клавіші. 17490
45.Новий набір Shure мікрофонів для 
ударних, серія Audix f5 (малий барабан) Зх 
f2 (томи)

36225 ,5

46.10 шт. Стійка під бас-мікрофон. 1325
47. Стійка мікрофона Platinum 13250
48. 4шт. Мікрофон Ручний Shure sm 58 5476
49. 01-Box Active ART І378
50.. 01-Box Pasive ART 3915
51. Поліграфічні послуги. 3̂0000



(трансляції) 
рекламної продукціїї
53. Тиражування відеодисків с записом 
концертів.

7000

54. Оплата послуг видео та фотозйомки. 120000
55.Оплата послуг зі створення кінофільму«
Музика
ЖИ1ТЯ».

12000

Разом: 994801,500

Загальна сума проекту, пропонована автором, складає 994801,500 гривень.
Загальна сума проекту, відкоригована згідно із зауваженнями відповідального
виконавчого органу Миколаївської міської ради, складає ___________гривень
(заповнюється за потреби).
Обґрунтування внесених змін:

Згоден зі змінами ______________________

(підпис автора проекту) (П.І.П/б. автора проекту)

11. Висновок виконавчого органу міської ради (виконавчих органів міської ради), до 
компетенції яких відноситься реалізація даного проекту, щодо можливості реалізації 
запропонованого проекту та можливих додаткових дій, пов’язаних з його реалізацією 
(наприклад, в частині статусу земельної ділянки, на якій пропонується реалізувати проект, 
отримання додаткових погоджень тощо).
а) позитивно
б) негативно + (зазначити чіткі причини відмови)

Згідно розділу 4 п.5. Положення про Громадський бюджет м.Миколаєва реалізація 
даного проекту не спрямована на кінцевий результат.
Назва проекту не відображає змісту проекту, левова частка кошторису припадає на 
придбання музичних інструментів. Механізм втілення проекту чітко не визначений 
автором .
Згідно розділу 6 п.6. Положення про Громадський бюджет м.Миколаєва проект не є 
загальнодоступним для мешканців міста тому, іцо зазначена база для реалізації 
проекту -  музичні школи, доступ до яких обмежений.
Також, передбачається виділення додаткової одиниці - відповідального за 
збереження музичних інструментів, що суперечить Розділу 4п.6 Положення про 
Громадський бюджет м.Миколаєва -  залучення додаткової чисельності працівників 
до штату бюджетної установи та ії утримання за рахунок коштів бюджету.
Програмою «Культура» передбачено придбання музичних інструментів.
Відповідно розділу 4 п.6. Положення про Громадський бюджет м.Миколаєва проект є 
таким, що не фінансується в рамках громадського бюджету м.миколаєва

Ж<Р-
П.І.П/б керівника виксн/авного органу Миколаївської 

міської ради


