Інформаційна картка
проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися
за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від
Європейського Союзу
Назва проекту

Ініціатор проекту

Замовник проекту
(у разі наявності)

Програма регіонального
розвитку
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку на період до 2020
року, якому відповідає проект
Регіон(и), територія(ї) або
місто(а), що отримають
вигоду від реалізації проекту

Створення в м. Первомайську музею «Первомайський
художній музей народного художника України Андрія
Антонюка»
Миколаївська обласна державна адміністрація
54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22
Код ЄДРПОУ 00022579
Комунальний заклад культури «Миколаївський обласний
художній музей ім. В.В. Верещагіна»
Адреса: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 47
Код ЄДРПОУ 02223767
Програма регіонального розвитку “Розвиток туризму”.
Напрям - «4.1. Підвищення туристичного потенціалу».
Завдання: Застосування об’єктів культурної спадщини для
провадження туристичної діяльності.

Проект матиме вплив на розвиток областей Півдня України:
Миколаївську, Херсонську, Одеську області.
м. Миколаїв, м. Вознесенськ, м. Первомайськ.
36 місяців

Тривалість проекту

10 660 000 грн.

Загальний бюджет проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:
з державного бюджету

з інших джерел
Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні) цілі
проекту

Разом

1 рік

2 рік

3 рік

10 660 000 грн. 2653000 грн. 4 003 500 грн. 4 003 500 грн.
-

-

-

-

Загальна ціль:Підвищення рівня конкурентоспроможності
регіонів.
Конкретні цілі:
1. Створення в м. Первомайську музею «Первомайський
художній музей народного художника України Андрія
Антонюка»;
2. Збереження та популяризація образотворчого мистецтва
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Півдня України.
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту

Туристи, учнівська молодь, студентство, представники
творчих напрямків, поціновувачі образотворчого мистецтва.

Очікувані результати проекту

1.1 Отримання спеціалізованого приміщення або розміщення
музею в іншій існуючій будівлі.
2.1. Отримання нових туристичних маршрутів, нового
центру естетичного і патріотичного виховання молоді,
залучення туристів.

Економічна та/або бюджетна
ефективність реалізації
проекту (наскільки дотичне)

Додаткові надходження до державного та місцевого
бюджету за послуги та
обслуговування відвідувачів.
Створення нових постійних робочих місць.

Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)
Соціальний вплив (наскільки
дотичне)

Створення нових постійних робочих місць; покращення
якості продукту; збільшення туристичних маршрутів регіону
та області.

Екологічний вплив (наскільки
дотичне)
Основна діяльність за
проектом

Актуальність проекту:
обґрунтування необхідності,
соціально-економічної
спрямованості та
реалістичності виконання

1.1.1.Внесення пропозиції на сесію Первомайської міської
ради про виділення приміщення для створення музею,
що утримується на балансі обласної ради.
1.1.2.Розробка
та
отримання
проектно-кошторисної
документації.
1.1.3.Розміщення музею в існуючій будівлі. Перебудова
приміщення.
1.1.4.Переоснащення
приміщення
під
музей
для
експонування та зберігання музейних предметів.
2.1.1.Придбання творів образотворчого мистецтва для
створення експозиції музею, додаткове отримання творів та
особистих речей А.Д. Антонюка.
2.1.2.Побудова експозиції.
2.1.3.Розробка нових та збільшення внутрішніх регіональних
туристичних маршрутів.
Реалізація проекту стане поштовхом для галузевого розвитку
туристичного напряму; сприяє можливості збереження та
популяризації національного образотворчого мистецтва
взагалі та творчості А. Антонюка зокрема. На базі
створеного музею, крім експозиції творів Антонюка, буде
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проекту

Спроможність забезпечити
стійкий результат реалізації
проекту
Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг національного
виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту (тис.
гривень, відсотків)
Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг іноземного виробника,
які використовуються під час
реалізації проекту (тис.
гривень, відсотків)

здійснюватися багатовекторна музейна діяльність, в тому
числі, організовуватися тематичні виставки, вечори пам’яті
тощо.
Гримання об'єкта за рахунок коштів обласного бюджету.

10 660 000 грн. (100%)

►

Експертний звіт до проекту
будівництва (ким, коли
виданий)

—

Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для реалізації
проекту

Рішення місцевої ради, договір оренди будівлі.

Телефон, факс, електронна
пошта ініціатора (замовника)
проекту

Ініціатор Миколаївська обласна державна адміністрація
54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22
трл. код 0512 (ф) 37 01 36
cancelar(a)mk. gov.ua
Замовник: Комунальний заклад культури «Миколаївський
обласний художній музей ім. В.В.Верещагіна»
Адреса: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 47
Телефони: (050) 55 52 548, (0512) 37 23 67, 37 23 53
E-mail: museum0(a)ukr.net

Перший заступиш
голови облдержа^ ністраци
виконувач функцій і повноважень
голови облдержадміністрації

В.В.Бонь
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