ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЯКИЙ МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ
ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ,
ОТРИМАНИХ ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Назва проекту

Будівництво
пішохідного
кольороводинамічного фонтану з музичним супроводом
та встановленням інформаційного сенсорного
терміналу у Миколаєві - місті лагідної води
Ініціатор проекту
Миколаївська обласна державна адміністрація,
вул. Адміральська, 22, м. Миколаїв, 54001,
Україна, код ЄДРПОУ 00022579, тел. (0512)
370136, e-mail xancelar@mk.gov.ua, офіційний
веб-сайт www.mk.gov.ua
Замовник проекту
Упр авління з питань молоді та туризму
(у разі наявності)
Миколаївської обласної державної адміністрації
вул. Робоча, 2а, м. Миколаїв, 54000, Україна,
тел. (0512) 563414,563454, факс 564053, e-mail:
tourism@mk. gov. ua; tourism-nik@ukr. net
«Розвиток туризму». Напрям 4.1. Підвищення
Програма регіонального
розвитку
туристичного потенціалу.
Назва завдання Державної - формування позитивного іміджу регіонів
сфері
туризму
на
зовнішньому
та
стратегії
регіонального у
розвитку на період до 2020 внутрішньому туристичному ринку
року, якому відповідає
проект
Миколаївська область,
Регіон(и), територія(ї) або
обласний центр - м. Миколаїв,
місто(а), що отримають
4 найближчі до обласного центру райони
вигоду від реалізації
Миколаївської
області
(Миколаївський,
проекту
Березанський, Баштанський, Веселинівський),

Тривалість проекту
Загальний бюджет проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:
з державного бюджету
з інших джерел
Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні) цілі
проекту

гості м. Миколаєва з інших регіонів України
(у тому числі сусідніх регіонів) та зарубіжні
гості
7 місяців
6458524,00 грн.

6458524,00 грн.
Загальна
ціль
є
підвищення
конкурентоспроможності регіонів.

рівня

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту
Очікувані результати
проекту

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

Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)

Конкретною
ціллю
проекту
є
розвиток
туристичної індустрії регіону, позиціювання
регіону
як
туристичної
дестинації
для
різноманітних категорій гостей, у тому числі
з
обмеженими
можливостями,
шляхом
створення
додаткових
можливостей
для
розвитку туристичних продуктів та послуг
в обласному центрі Миколаївської області м. Миколаєві
Населення: мешканці м. Миколаєва, районів
Миколаївської області, внутрішні туристи.
А також в ’їзні туристи до регіону.
1. Створення нової туристичної пропозиції та
об’єкта туристичного відвідування у КІК
«Дитяче містечко «Казка» - пішохідного
кольорово-динамічного фонтану з музичним
супроводом та встановленням інформаційного
сенсорного терміналу
2. Підвищення згуртованості місцевих громад
обласного
центру
м.
Миколаєва
та
Миколаївської області.
3. Набуття територією регіону та обласного
центру пізнаваності
як місця туристичних
подорожей та бажання відвідати цікаве місце
на Півдні України.
4. Збільшення потоку туристів з найближчих
регіонів за рахунок тривалості 2-денного «Туру
вихідного дня» як вагомий позитивний вплив на
всю туристичну структуру в цілому.
Збільшення частки в'їзного та внутрішнього
туризму, екскурсійної діяльності до 20% від
попередніх
показників
стане
ефективним
інструментом економічного зростання регіону та
м. Миколаєва як обласного центру.
Кількість відвідувачів КІК «Дитяче містечко
«Казка»у теплий сезон прогнозно збільшиться
вдвічі - до 2 000 осіб на день.
Очікуються додаткові надходження до місцевих
бюджетів (м. Миколаєва та Миколаївської
області)
-

Соціальний вплив
(наскільки дотичне)

Екологічний вплив
(наскільки дотичне)

Основна діяльність за
проектом

Актуальність проекту:
обґрунтування
необхідності, соціальноекономічної спрямованості
та реалістичності
виконання проекту

Проект «Будівництво пішохідного кольороводинамічного фонтану з музичним супроводом та
встановленням
інформаційного
сенсорного
терміналу у Миколаєві - місті лагідної води»
сприятиме
впровадженню
інноваційних
технологій, забезпечуватиме покращення якості
та доступності надання послуг, наближення їх до
європейських стандартів, а також забезпеченню
рівних можливостей громадянам з особливими
потребами у користуванні.
Позитивний вплив проекту проявлятиметься
у підвищенні збереженості унікальних рослин
міні-дендропарку
на
території
Дитячого
містечка «Казка» та популяризації рослинного
світу серед мешканців м. Миколаєва та гостей
регіону у довгостроковій перспективі
1.Будівництво
пішохідного
кольороводинамічного фонтану з музичним супроводом та
встановленням
інформаційного
сенсорного
терміналу.
2.Забезпечення
доступності
створеного
туристично-дозвіллєвого об’єкта для споживачів
різних вікових категорій та різного ступеню
обмеження можливостей.
З.Забезпечення
екскурсійних
маршрутів
відвідування КІК «Дитяче містечко «Казка»
мешканцям Миколаївської області та вільного
доступу - мешканцям міста.
4.Забезпечення
промоції
нового
об’єкта
туристичного відвідування та обласного центру і
регіону в цілому.
5.Розробка туристичного маршруту («Тур
вихідного дня») за напрямом «КІК Дитяче
містечко «Казка» - КУ «Миколаївський
зоопарк»-МДІ
«Миколаївська
астрономічна
обсерваторія» - «Миколаївський обласний
краєзнавчий музей» - «Миколаївський музей
суднобудування і флоту»-Яхт-клуб».
Нарощування
потужностей
туристично рекреаційної
інфраструктури
за
рахунок
залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій
є одним з пріоритетних напрямків соціальноекономічного
та
культурного
розвитку
Миколаївщини впродовж останніх років. Кошти,
які залишає кожен турист, що приїжджає в наш

край, є прямою інвестицією в туристичнорекреаційний комплекс.
Збільшення частки в'їзного та внутрішнього
туризму, екскурсійної діяльності до 20%
у порівнянні з попередніми показниками має
стати ефективним інструментом економічного
зростання регіону та м. Миколаєва як обласного
центру.
Досвід міст України, де вже побудовано
світлові, музичні, кольорово-динамічні фонтани
або їх поєднання, свідчить про значне зростання
зацікавленості
у їх відвідуванні (Вінниця,
Умань, Тернопіль, Одеса, Чернігів тощо).
Миколаївська область має чудову можливість
збільшити власну туристичну привабливість та
популяризувати регіон через будівництво нової
туристичної атракції в обласному центрі - майже
півмільйонному
м. Миколаєві, в одній
з рекреаційних його перлин - дитячому містечку
«Казка».
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)

Подальше утримання створеного туристичного
об’єкта провадитиметься за рахунок бюджету
м. Миколаєва - об’єкт буде передано на баланс
Бюджетній установі Миколаївської міської ради
«Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко
«Казка» для здійснення подальшої діяльності.
У
довгостроковій
перспективі
можливо
створення інформаційної туристичної мережі
у регіоні шляхом встановлення інформаційних
сенсорних терміналів на залізничному та
автобусних
вокзалах
обласного
центру,
автовокзалах
районних
центрів
та
на
автостанціях у курортній зоні Миколаївської
області (Коблеве, Рибаківка, Кінбурнська та
Чорноморська коси тощо).
20%

¥

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

80%

Експертний звіт до проекту У наявності немає
будівництва (ким, коли
виданий)
Потреба та наявність
необхідної дозвільнії
документації для реалізації
проекту
Телефон, факс, електронна
пошта ініціатора
(замовника) проекту

Обов’язковими
є
погодження
ПАТ
«Миколаївобленерго»
та
МКП «Миколаївводоканал»
Ініціатор - Миколаївська обласна державна
адміністрація,
тел.(0512)
370136,
e-mail:
cancelar@ m k.Rov.ua,
офіційний
веб-сайт
w w w .m k.gov.ua

Замовник - Управління з питань молоді та
туризму Миколаївської обласної державної
адміністрації, тел. (0512) 563414,563454, факс
564053, e-m ail: tourism ® ,mk.Rov.ua; tourism nik@ ukr.net
¥

Перший заступи
голови облдер
виконувач фу
голови облде

В.В.Бонь

¥

