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ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок коштів 

Громадського бюджету м.Миколаєва 
• <$Я2Л^ропі

Дата надходження

Включено до реєстру поданих проектів за №

П.І.П/б та підпис особи, що реєструє

всіп у н к т и  є оі.оп 'ЯЗКЩШШ1ЛШ
1. Назва проекту (не більше20слів): 
Фестиваль вуличних культур «INSPIRE» .

2. Вид проекту:

• великим / • малий •соціальний

Проект буде реалізовано на території м.Миколаева(бд?мш/шь назву 
району/мікрорайону) :
М.Миколаїв.

3. Адреса, назва уста нови/за кладу, будинку:
М.Миколаїв. Громадський простір 8 причал. Варварівський узвіз 5 а

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 втине на подальше життя 
мешканців. Опис проекту не повинен містити вказівки на суд ’єкт, який може 
бути потенційним виконавцем проекту - не більшеЗОслів)
Фестиваль вуличних культур «INSPIRE» до міжнародного Дня молоді- це місце 
спорту, мистецтва, відпочинку та розваг. Фестиваль популярізує вуличні 
культури та заохочує молодь до здорового способу життя, підтримує 
талановитих людей з різних сфер діяльності (спорт, музика, танці, мистецтво 
графіті) та надає їм можливості реалізувати свій творчий потенціал, та 
спробувати свої сили на майстер-класах від відомих представників вуличних 
культур. За останні роки, гаки види вуличних культур, як: Workout, Streetball, 
Graffiti, Нір hop. dj, Panna football, та інші, стали суттєвою зміною способу 
життя для молоді нашої країни у кратній бік. Основною ціллю саме цього 
фестивалю є підтримка та натхнення юнаків з усієї України, та популяризація 
вуличних культур.

5. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців,які 
зможутькористуватися результатами проекту)
Це молодь вікової категорії від 10 до 40 років, прихильники активного
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відпочинку та масштабних подій, спортивного та здорового способу життя, 
творча молодь Громада міста. Захід є безкоштовним, що дасть змогу зібрати 
значну кількість глядачів.

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

Ми прагнемо шляхом наших показових виступів надихнути та заохотити дітей та 
молодь до занять спортом та творчістю , підштовхнути їх до бажання фізично та 
соціально-активно розвиватися.
Ми вважаємо, що приблизно 20% с загальної кількості молодих відвідувачів 
фестивалю -зможуть встати на більш позитивний шлях розвитку свого життя та 
оберуть для себе один з напрямків вуличних культур. За прикладом лідерів 
творчих і спортивних напрямків, молодь Миколаєва отримує мотивацію в 
розвитку, а також конкретні механізми реалізація власного потенціалу. . 
Реалізація чемпіонатів та культурних заходів стане поштовхом до зміни 
соціально-культурного фонду молоді. Це добрий фундамент для згуртованості 
позитивних цінностей спільноти, творчого розвитку та самореалізації 
особистості. Цей проект має величезне значення для нашої молоді, її розвитку 
та розвитку вуличних культур та видів спорту. Налагодження комунікації з 
цільовою аудиторією допоможе зробити цей проект - довгостроковим та 
перспективним. Завдяки проведенню фестивалю -  молодь міста матиме змогу 
ближче познайомитися з вуличними культурами та обрати свій напрямок, тобто 
брейкінг, чи велотріал, воркаут або самовираження через мистецтво стріт- 
арту. . Подібні заходи способствують розвитку не тільки особистих якостей 
молоді, а мотивує на створення молодіжних Урбан-центрів та є магнітом 
залучення молоді до розвитку вуличних культур у нашомі місті.

7. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх 
орієнтовна вартість).(Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити 
орієнтовну вартість розробки проектно-кошт орисної докумен тації).

Складовізавдання | Орієнтовнавартість, грн
1 .Технічна частина: оренда сценічного обладнання 120 кв.м, 
звукового обладнання 70 кВт, бек лайн, світлового 
обладнання, світлодіодний екран 32 кв.м, сценічні спец 
ефекти -2 дні.

350000.00 грн

2.Організація та проведення всеукраїнського фестивалю з 
брейк-дансу, триккінгу, роллер-спорту, воркауту, стріт-арту. 
Організація та проведення майстер-классів та показових 
виступів з велотріалу, брейк-дансу, триккінгу, Ьтх- 
велосипедів, роллерів, воркауту. Забезпечення необхідного 
обладнання для проведення змагань та показових виступів. 
Організація роботи відомих українських суддів. Нагородження 
учасників. 2 дні.

270000,00 грн

3.Нагородження учасників та переможців фестивалю 
нам' ятн и м и в і дз н а ка м и.

45000.00 грн

4.Концертна програма фестивалю за участю відомих 
колективів та популярних українських зірок -  2 дні.

250000,00 грн

2



г

5. Охорона заходу та майна сценічного комплексу 5 днів. 1 5000.00 гри
6.Оренда наметів, без каркасних меблів бін-бегів для учасників 
та гостей фестивалю.

40000.00 грн

7. ІЗиготовлення та розміщення рекламної продукції в ЗМІ та 
на рекламних площинах.Забезпечення заходу друкованою 
продукцією (білборди, афіши. сіті-лайти).Виготовлення 
макетів бордів, афіш та сиітілайтів. Виготовлення аудіо га

30000,00 грн

відео роликів, розміщення на радіостанціях та телеканалах 
міста . Розповсюдження інформації о фестивалі у соцмережах.

Загальна орієнтована вартість проекту 1000000,00 грн

8. Список з підписами щонайменше 10 громадин 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  паперовіиформї).
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
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, якає 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).
. т& аАсс  /  ................................................................

11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мана з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОШ'УКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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

Ім’я та прізвище** Контактні дані Підгін?
1. Виноградов Олександр 
Юрійович

 

2. Поштова адреса

e-mail:
№ тел.:
Серія та № паспорта:

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

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

Вік:
чол.

16-18 19-31 + 31-40 41-50

Рід
занять:

Студент +
Працюю

Безробітний Пенсіонер Під]

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я, 
Виноградов Олександр Юрійович, даю згоду на обробку моїх персональних 
даних, вказаних в пункті 7 цього бланка-заяви виконавчими органами 
Миколаївської міської ради.

f X . P t / . l /

ПІДПИС

13. >упогоджуюсь, що:
усі пункти бланка-заяви є обов’язковими для заповнення;
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- заповнений бланк (за виключенням п. 12) буде опубліковано на 
офіційному сайті Громадського бюджету м Миколаєва?

- можливе уточнення проекту, якщо шУго реалізація суперечитиме 
Законам України чи сума реалізації перевищ^р^аксщмальний обсяг коштів, 
визначених на його реалізацію.

/ Г. ОІґ.О-02/

дата
ГІ.І.П/б автора
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