
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Віиниці 
у 2018 році

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

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ 'ЯЗКОВИМИ ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
АгЧДЛ̂аІІ у Тяжилові...

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х'\ «кий вказує розмір 
витрат):

□  великий X малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):
... мікрорайон Тяжилів.......................................................................................

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Вул. Москаленка, 65 приміщення Вінницяміськтеплоенерго

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Створення мистецької зони на стінах будинку для вуличної творчості дітей та молоді.

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 особами з особливими потребами):
Щодня я йду сірими вуличками Тяжилова і задумуюсь, де будуть гуляти мої 
діти...Як зацікавити їх, залучити до занять спортом та творчості? І ось ідея! 
Чому б нам не дозволити дітям розмальовувати такі сірі та буденні стіні 
будинків нашого району?!
Хочеться класне відкрите сучасне місце для кожного жителя нашого 
мікрорайону, якийсь альтернативний простір, щоб молодь могла проводити 
свій час весело, без алкоголю та цікаво. Спочатку постало питання де взяти 
приміщення, а потім згадали про приміщення Вінницямісьтеплоенерго -  і все 
склалося. Цей старий будинок саме те що нам потрібно!
Будівля ідеальна для вуличного арту. Виховання нового пок 
свідомий вибір здорового способу життя, з конкретними орі ЕРНЄНЬ
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прагненнями — ось, що нам зараз потрібно. А творчість нам у цьому 
допоможе!
Тому пропоную оздобити будинок штукатуркою, максимально вирівняти 
площу для картин малечі як фарбою, так і крейдою чи акрилом. На стінах 
зробити зонування , щоб відокремити завчасно картини наших маленьких 
художників. Займаючись творчістю, діти розвивають свою фантазію, 
мислення, відкривають у собі нові грані та таланти. Всім діткам, незалежно від 
віку, потрібна казка. А коли цю казку малеча створює своїми руками за 
допомогою пензлів та фарб, що може бути краще?! Тай реалізація власних 
ідей для підлітків це не абшцо! Перетворення сірої буденності Тяжилова в 
культурний простір та осередок дитячої творчості це так просто! Тож, давайте 
допоможемо діткам бути щасливими!
Надалі можна буде влаштовувати на арт-стіні сімейні свята з настінного 
малюнку чи змагання серед підлітків та школярів. Стратегія розвитку нашого 
міста «Вінниця-2020» передбачає саме таку популяризацію активних занять 
творчістю серед молоді, школярів та малят. Давайте разом підтримаємо творчу 
ініціативу!

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Всі мешканці мікрорайону Тяжилів та гості міста

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Буде створена цікава та популярна серед дітей та молоді зона для творчості, де кожен 
зможе втілити свої мистецькі фантазії, поспілкуватись з однодумцями та просто весело 
провести час на свіжому повітрі.

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. Матеріали для штукатурки 40 000

2. Ремонтні роботи 10 000

3. Зливна система 10 000

4. Зонування стіни 10 000

5. Додаткове освітлення 10 000

РАЗОМ: 80 000

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

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



СТОРШКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУ ВАГИ 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 місько)' ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України "Про 
захист персональних даних " від 01.06.2010 року .\?2297-У1. Забороняю надавати інформацію 
третім особами без моєї згоди.
Доступ до цШ інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім'я та Прізвище** Контактні дані Підпис***

Поштова адреса: /У 
6М_

/ї

* '  ~~~ •-

е-таіі

№
тел.:

О
Серія-та 
№
паспорту И  1-1 І 1 ,.1 І І
Црштова адреса:

е-шаіі:

№

тел.:

Серія та 
№
паспорту

і. _А

1, М  - 1 1 І І I I
з. Поштова адреса: и /.

/

е-таіі:
<у с/

№
тел.;

Серія та 
№
паспорту

Г Т  І Г І І І І

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

Пол: С  чол. □  жіи.
Вік: □  16-18 □  19-31 □  31-40□ 41-50СІ 51-600 понадбО
Рід занять: П  Студент □  Працюю О  Безробітний □  Пенсіонер □  Підприємець




