
ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок коштів 

Громадського бюджету м. Миколаєва 
у 2022 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 ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

1. Назва проекту (не більше 20 слів):
Фестиваль День молоді та спорту на Намиві (до Дня молоді)

2. Вид проекту:

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

НАМИВ

3. Адреса, назва установн/закладу, будинку:

Мкр-н Намив, район ФОК. Гімназія 4, ЗОШ 57

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 'скт, який може бути потенційним виконавцем проекту - не більше 50 
слів)
Проведения фестивалю до Дня молоді на території мкр-ну Намив, з включенням до 
перелік) заходів фестивалю:
Змагання но дворовому та вуличному футболу серед дітей та молоді Намиву;
Ьезкош зовні майстер-класи для дітей 
Фого-зони з улюбленими персонажами
Показові виступи юних спортсменів та маленьких артистів;
Морозиво для учасників та гостей
Святковий концерт із встановленням сцени за участю кращих артистів міста та 
паї ородженням переможців змагань

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

• великий □ • мал и и • соціальний □

Діти, підлітки та молодь мешканців мікрорайону Намив.



6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

Пропагування здорового, культурного та активного способу життя серед дітей та молоді 
мікрорайону Намив.

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 .Оренда обладнання та закупівля реквізиту 200 тис. грн.
2.Організація та проведення заходу 50 тис. грн.

4.
5.
6.

Разом: 250 тис. грн.

8. Список і 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 З МІ, з метою обміну думками, 
інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси РауеІ_Хо1кіп@і.иа 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). Сторінка у фейсбуці автора проекта

11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/ї. які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріапи. суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощ о).....................................



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

З ь  ї-v̂ c, и

2_ Поштова адреса

e-mail:
№ тел.:
Серія та № паспорта:

'jJ .................

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Миколаївської міської ради.
Стать: 0  чол. [3] жін.

Вік: П і 6-18 □  19-31 П З 1-40 Щ  41-50 □  51-60 □  понад 60

Рід
занять:

ЗІ Студент 3] Працюю І 1 Безробітний J Пенсіонер Підприємець

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до ^  Закону України «Про захист персональних даних» я,
_____________________________________, даю згоду на обробку

одни ди І Осі

и (/) <•(?
моїх персональних даних, вказаних в пункті 7 цього бланка-заяви виконавчими органами 
Миколаївської міської ради.

/3. оь %№і
дата підпис

13. >1 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 обойг коштів, визначених на його реалізацію.
М -ОЧ. № Л/  ____ м (р .О , ____________

П.І.П/б авторадата


