БЛАНК-ЗАЯВА
ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК
КОШТІВ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ
«ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ МІСТА СМІЛА НА 2018-2019 РОКИ»
В 2018 РОЦІ
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Включено до реєстру поданих проектів за №
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

ШП та підпис особи що реєструє:

О /З

(заповнюється головою або секретарем координаційної ради);

1. Назва проекту: (не більше 20 слів)
«Музика єднає всіх». Смілянський будинок культури ім. Т. Шевченка
проводить культурно-мистецькі заходи для жителів Сміли.
Необхідно придбання сучасного музичного обладнання.

4

2. Пріоритетні напрямки проекту:
• ремонт тротуарів - □
• дороги - □

• вуличне освітлення - □
• естетичне облаштування міста - □

• облаштування зон відпочинку - □ • інше - +□
3. Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий
номер земельної ділянки якщ о відомо,

Т .П .):

М. Сміла, будинок культури ім. Т. Шевченка, вул. Кременчуцька,6

4. Опис завдання (повинен містити інформацію що потрібно зробити, які дії
повинні бути прийняті, опис проблеми, мета завдання та яка очікується користь
- не більше 50 слів).
Проблема:
Відсутність відповідної музичної апаратури, яка необхідна для проведенння
культурно-мистецьких заходів м.Сміли. Для озвучування використовується
музична апаратура, яка вже багато разів ремонтувалась, технічно застаріла,
якість і потужність звуку не відповідає потребам.
Мета проекту:
Створення необхідних умов для творчого розвитку, навчання, виховання та
змістовного дозвілля молодого покоління та жителів міста шляхом
забезпечення необхідним сучасним музичним обладнанням.
Користь:
Придбання музичної звукопідсилювальної апаратури (колонки, підсилювач
звуку, мікшерний пульт, мікрофони, мікрофонні стойки,тощо ), що дасть змогу
розкрити творчі здібності і таланти, забезпечити якісне проведення заходів,
організацію змістовного дозвілля Мешканців мікрорайону, жителів Сміли.

•5. Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість
складових за наявності (максимальна вартість 1 млн. грн.):

1. Звуковий монитор db Technologies FM 120- 4 шт no 20 ООО грн. 80 000 грн
2. Park Audio L251-P активна акустична система - 4 шт. по 32 000 128 000 грн.
3. Park Audio NX6118-Р активний сабвуфер - 4 шт. по 32 000 —
128 000 грн.
4. Цифровий мікшерний пульт Soundcraft Ui24R - 1 шт.

- 35 000

грн.
5. Студійні монітори Behringer B2030A - 2 шт по 7 000 грн —14 000
грн.
6. Радіосистема Shure BLX24EPG58 - 6 шт по 11 000 грн. - 66 000
грн.
7. Мікрофонна стойка GATOR FRAMEWORKS GFW-MIC-1000 6 шт.
по 1000 грн - 6 000 грн.
8. Кабель мікрофонний XLR 12 - 20 шт по 1500 грн —30000 грн
9.

Роботи по монтажу . наладці та регулюванню

—12 000 грн .

Всього: 499 000 грн.

6. Список осіб підтримки проекту (не менше 10 осіб) - додаток 1 до бланкузаяви.
Бобошко Ірина Іванівна, Собко Володимир Іванович, Васильєва Наталія
Іванівна, Моспіна Ірина Юріївна, Бондаренко Тетяна Володимирівна, Шинкар
Ніна Євгенівна, Гарагай Юрій Володимирович, Сірик Станіслав
Володимирович, Ткаченко Юлія Миколаївна, Самарська Лілія Олександрівна.
7. Інша інформація, яка може бути додана але не є обов’язковою (наприклад
фотографія/ї, які стосуються завдання, карта з зазначенням місця реалізації
завдання та інше, додатки 2-,.. до бланку-заяви ).

8. Автор проекту:
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Додаток 2

до бланку-заяви проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів
міської цільової програми «Громадський бюджет міста Сміла на 2018-2019
роки»
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