
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив їй. Вінниці
у 2018 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ'

1. Назва проекту (не бічьше 15 слів): 
 «Читай, улюблене місто!»

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує розмір 
витрат):

□  великий ІЖІ малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
....................м.Вінниця ...(усі мікрорайони міста)............................

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку :

м. Вінниця, вул.Хмельницьке шосе, 4 ...
Заклад культури Вінницька міська централізована бібліотечна система...........

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)

....... До чого дійшов прогрес: сучасна смартфонозалежність досягла своєї межі. Більшість
населення живе онлайн, особливо це стосується дітей та молоді. Ми пропонуємо проект 
оффлайн «Читай, улюблене місто!».

5. 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'єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також 
обов ’язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами
проекту осооами з осооливими потреоами):

В ІН Н И Ц Ь К А  М ІС Ь К А  РАДА

ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ
(РЕЄСТРАЦІЯ ЗВЕРНЕНЬ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ)



Проект «Читай, улюблене місто!» відповідає Стратегії розвитку «Вінниця-2020». А 
саме пункту 7.4 СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ. 4 ЯКІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТТЯ. 7.4.4. 
Ціль 4: Місто культури. Культура -  основа розвитку особистості та суспільства. У 
широкому тлумаченні вона включає в себе системи цінностей, традицій і вірувань та 
визначає спосіб життя особистості й суспільства в цілому.

Мета проекту -  популяризація культури читання, бажання підвищувати свій 
інтелектуальний та особистісний рівень - відвідування бібліотек, книгарень та інших 
закладів культурного відпочинку.

Для початку зробимо більшу кількість соціальної реклами, спрямовану на пропаганду 
читання сучасної, класичної літератури серед населення, особливо серед дітей та молоді 
для підвищення інтелектуального рівня громадян. Плануємо виготовити зовнішню 
соціальну рекламу (фото з відомими вінничанами, які будуть заохочувати читати, 
пропагувати цінність і значимість читання та книжкової культури). Реклама на білбордах 
буде розміщена по всьому місту Вінниці, де буде вказано найближча за адресою бібліотека.

Паралельно буде виготовлено та розміщено «читаючі лавки» біля міських бібліотек. 
«Читаюча лавка» являє собою суцільнолиту конструкцію з металу, сидіння і спинки. Лавка 
буде прикрашена різними інсталяціями, які символізують книги та читання. Примітно, що 
вона буде знаходиться в зоні дії безкоштовного \уі-Гі. Лавка стане улюбленим місцем 
сімейних прогулянок городян, фотозоною, привертатиме вона і туристів.

Фіналом проекту буде УіпВоокРезІ -  фестиваль, де буде розміщено палітру 
видавництв та книгарень, автограф-сесії відомих письменників, прогулянка Парком 
бібліотечного періоду, містечко дитячих мрій та читай-місто. На фестивалі можна буде:
1. Познайомитись із представниками провідних українських видавництв.
2. Побувати на автограф-сесіях та презентаціях книг сучасних письменників України.
3. Потрапити на літературний майданчик, де проходитимуть лекції від філологів, 
дизайнерів, істориків та інших цікавих спікерів, а також дефіле казкових героїв.
4. Відвідати креативні майстер-класи.
5. Цікаво та корисно провести час зі своїми дітками: інтерактивні ігри, фотозони тощо.
6. Зробити атмосферні, смішні чи милі світлини у наших тематичних фотозонах.
7. Спробувати найсмачнішу каву зі смаколиками в затишному місці для
відпочинку..................................................................................................................................................

6. Обґрунтування бснефініарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть
користуватися результатами проекту)

Вінничани та гості міста (діти , молодь, дорослі)......................................................

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

Виконання проекту дозволить створити постійно діючу систему підтримки та 
розвитку читацької культури, духовно-ціннісних орієнтацій та естетичних потреб і належні 
умови для зростання культурного, професійного, інтелектуального рівня мешканців, 
визначити потребу бібліотек у книжковому асортименті та залучити все більше 
фінансування для комплектування фондів бібліотек. За допомогою соціальної реклами, 
проведення УіпВоокРезІу читання повернеться в життя різних поколінь жителів міста, 
принципово покращаться умови для розвитку читацької активності у Вінниці



Збільшиться кількість читачів у бібліотеках. Суттєво збільшиться у ЗМІ увага до 
книги та престижу читання.

Реалізація даного проекту дуже важлива, тому що культурна, начитана місцева 
громада -  це громада зі своїми традиціями, унікальною ідентичністю і високим творчим 
потенціалом. Це і є пріоритетами для розвитку Вінниці як міста культури.

8. 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 .Дизайн та розробка макету соціальної реклами 2000

2.Розміщення реклами на білбортах міста (15 шт. по 5000 
грн.)

75000

3.Послу ги фотостудії та фотографа 5000

4. «Читаюча лавка» (10 штук по 5000 грн.) 50000

5.Будівельні матеріали для встановлення лавок 5000

6.Витратні матеріали на фестиваль УіпВоокРезІ (оплата 
гонорарів письменникам, придбання матеріалів для 
майстер-класів, виготовлення сувенірної продукції-)

61500

7.Банківські витрати 500

8. Транспортні витрати 500

9.Поштові ви грати 500

200000

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цн> 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).

10. 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 ...ІаІуапа.УегезсЬак@§таі1.сот... для зазначених вище цілей г

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ......

З



Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради), 
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
11. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту 
з громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за
наявності)..........ЬПр://\ууАУ.уіпЬіЬ1іо.сот.иа/
...........................ЬПрз://\у\у\у. ГасеЬоок.сот/%00%92%01 %96%00%в0%00%в0%00%в8%
0 1 % 86% 01 %8С%00%ВА°/оОО%ВО-
% 0 1 % 86% 00% в5% 00% в0% 01 %82%В 1 % 80% 00% в0% 00% вв% 01 % 8с% 00% в0% 00%  
В0-%00%ВС%01 %96%Г> 1 %81 % 0 1 %8С%О0%ВА%О0%В0-
%00%В 1 % 0 1 %96%00%В 1 %00%ВВ%01 %96%00%ВЕ%01 %82%00%В5%00%ВА%00%
В0-%0 1 %96%00%ВС%00%В5%00% В 0 % 0 1 %96-
%00%91 %00%в5%00%в2%00%в7%00%в0-677127479051483/

12. Інші додатки (якщо необхідно)'.
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми

тощо) ........................................................................................................
... Мапа бібліотек Вінниці
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

13. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних Вінницької міської 
ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних ” від 
01.06.2010року №2297-УІ. Забороняю надавати інформацію третій особами без моєї згоди.
Доступ до цісї інформації матимуть лиш е представники Вінницької міської ради:

Ім'я та Прізвище** Контактні дані Підпис*** 
— ж— а—

1 .Верещак Тетяна 
Анатоліївна

Поштова адреса:

е-таі 1: Іаіуапа. уеге8сЬак@§таі1.сот

№
тел.:

Серія та
№
паспорту'

2. Поштова адреса:

е-таі 1:

№
тел.:

Серія та
№
паспорту

3. Поштова адреса:

е-таіі

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам Вінницької міської 
ради.

Пол: І_І чол. іУ жін.
Вік: и  16-18 и  1 9 -З іи  31-40іХі 41-501__І 51-60І—І понад 60
Рід занять: 1_1 Студент .)0 Працюю 1 Безробітний і Пенсіонер- Підприємець


