ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого плануються за рахунок
коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2019 році
Ідентифікаційний номер проекту

(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБО В ЯЗКОВИМИ Д Л Я ЗАПОВНЕННЯ!
1. На зва проекту (не більше 15 слів):
«Веселка» - зона комфорту для вихованців КЗ «ДНЗ № 52 ВМР», учнів КЗ «НВК:ЗШ І-Ш
спи-гімназії№23 ВМР», КЗ «ЗШ І-ІІІст №33 ВМР» та жителів мікрорайону»
2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує розмір витрат):
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3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Дата

_4Н. 0&.

|ндвкс К о - р і - З ? І О Ь

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №52 Вінницької міської ради»
вулиця Василя Порика, 17, м. Вінниця, 21020
4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Проведення комплексу робіт з благоустрою та реконструкції частини прилеглої території
КЗ «ДНЗ №52 ВМР» для створення зони комфорту: облаштування пішохідної доріжки та
велосипедної парковки; встановлення інформаційного стенду «Рідне місто - не смітник»,
контейнерів для збору вживаних батарейок, ПЕТ - та скляних пляшок, макулатури;
благоустрій, ландшафтний та світловий дизайн майданчика; часткова заміна огорожі.
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):
Основною метою проекту є створення комфортних умов для безпечного користування
прилеглою територією КЗ «ДНЗ №52 ВМР» вихованцями садочка та їх батьками, учнями
КЗ «НВК:ЗШ І-ІІІ ст.-гімназії №23 ВМР», КЗ «ЗШ І-ІІІст №33 ВМР» та жителями
мікрорайону.
Проектом передбачено:
'ґ Часткову заміну огорожі на території закладу із встановленням відеокамер для
запобігання актів вандалізму та крадіжок, що сприятиме підвищенню безпеки та комфорту

перебування вихованців КЗ «ДНЗ №52 ВМР» і жителів мікрорайону, які користуватимуться
територією для наскрізного проходу. Причиною часткової заміни огорожі є повне зношення
старого паркану, який був встановлений ще в 1974 році. У багатьох місцях огорожі є дірки,
деякі секції повністю замінені на підручні елементи (сітки від старих дитячих ліжечок,
фрагменти арматури, сітки-рабиці, тощо). Керівництво закладу спільно з батьківською
громадою по можливості усувають проблемні місця, але повністю проблему з огорожею не
вирішено. Окрім цього, грунтова доріжка, яка прилягає до території КЗ «ДНЗ №52 ВМР»
не має твердого покриття, є завузькою, одна її частина
поросла бур’янами
та
дикоростучими кущами, які з часом перетворились на чагарник, тому в погану погоду
прохід цією доріжкою є проблематичним; інша частина доріжки пролягає через гаражі, де є
небезпека раптового виїзду автомобіля та біля сміттєвих баків, які мають непривабливий
вигляд і запах. Тому жителі мікрорайону користуються для проходу територією КЗ «ДНЗ
№52 ВМР», яка, враховуючи інтереси мешканців прилеглих будинків та школярів КЗ
«НВК:ЗШ І-ИІ ст.-гімназії №23 ВМР», КЗ «ЗШ І-ІІІст №33 ВМР», відкрита з 7.00. до 10.00.,
з 12.00. до 13.00. та з 15.00. до 19.00.
Окрему проблему становлять учні КЗ «НВК.ЗШ І-ІИ ст.-гімназії №23 ВМР», КЗ «ЗШ
І-ІІІст №33 ВМР», які по дорозі до школи в другу зміну та при поверненні додому після
першої зміни, користуються територією садочка для наскрізного проходу. В разі замкненої
хвіртки вони перелазять через огорожу, яка подекуди знаходиться в аварійному стані, чим
наражають на небезпеку себе і вихованців КЗ «ДНЗ №52 ВМР». Досить часто люди
похилого віку, бажаючи пройти через територію садочка до аптеки, магазину чи до
прозорого офісу просять вихователів, гуляючих з дітьми на ігрових майданчиках, відчинити
хвіртку. Оскільки вихователі не мають власного ключа, який знаходяться лише у сторожа
або завгоспа, відчинити хвіртку немає можливості, що призводить до незадоволення
пенсіонерів.

^ Облаштування пішохідної доріжки та велосипедної парковки на прилеглій території
КЗ «ДНЗ №52 ВМР», її благоустрій, ландшафтний та світловий дизайн, створення
комфортного середовища для мешканців прилеглого мікрорайону та вихованців КЗ «ДНЗ
№52 ВМР» в цілому. Зважаючи на незадовільний стан благоустрою прибудинкової
території в районі будинків №13,15,19,21 по вулиці Василя Порика, проектом передбачено
виділення частини прилеглої території КЗ «ДНЗ №52 ВМР» для наскрізного проходу
мешканців мікрорайону.
^ Встановлення інформаційного стенду «Рідне місто - не смітник», на якому
розміщуватимуться чарунки з прозорими кришками, в яких міститимуться різні види
сміття та інформація про терміни його розкладання в навколишньому середовищі.
^ Стаціонарне встановлення контейнерів для збору вживаних батарейок, ПЕТ- та
скляних пляшок, макулатури. У ході роботи над освітнім проектом «Я хочу бути ЕКО»,
батьківська громада, трудовий колектив та вихованці КЗ «ДНЗ №52 ВМР» долучались до
різноманітних екологічних акцій, наприклад «Збережи дереву життя», «Батарейки,
здавайтесь!», «Друге життя пластикової пляшки», «Збережи енергію для інших», «Чисте
подвір’я, доглянутий садок» і т.п.
Для цього в садочку було створено саморобні
контейнери для різних видів сміття, як от для вживаних батарейок, використаних
енергозберігаючих ламп, ПЕТ- та скляних пляшок, макулатури. Протягом дії акції
відповідні контейнери встановлювались на території для користування батьками та
жителями мікрорайону, які користувались територією для наскрізного проходу.
Інноваційністю даного проекту стане перехід від разових акцій до комплексної системи із
роздільного збирання сміття. Важливим моментом проекту вважаємо залучення
безпосередньо громади до вирішення цієї болючої проблеми. Адже без активної та свідомої

участі жителів мікрорайону у повсякденному вирішенні питань поводження із ТПВ ми
ніколи не досягнемо позитивного результату. Головним соціальним аспектом вирішення
проблеми поводження з небезпечними відходами (вживаними батарейками, пластиковими
пляшками) в місті стане підвищення рівня екологічної культури жителів мікрорайону, їх
громадянської свідомості. Внаслідок цього сформується так званий соціальний капітал у
громаді, збільшиться почуття відповідальності перед майбутніми поколіннями.
Проект «Веселка» - зона комфорту для вихованців КЗ «ДНЗ №52 BMP», учнів КЗ «НВК:ЗШ
1-111 ст. - гімназії №23 BMP», КЗ «ЗШ І-Ul ст.. N°33 BMP» та жителів мікрорайону»
відповідає основним пріоритетам і завданням Стратегії розвитку «Вінниця -2020» в частині
збалансованого і просторового розвитку міста, формування нових підходів до формування
громадського простору і територій на засадах комфортного та інноваційного європейського
міста, насичення громадського простору креативними елементами (інформаційний стенд
«Рідне місто не смітник» з ТПВ, розміщення стендів з креативними малюнками на тему
«Будь природі добрим другом!», «Будь ЕКО!», творчі рішення у сфері озеленення,
створення малих архітектурних форм у вигляді батарейки, ПЕТ-пляшки, пачки паперу,
тощо). Проектом передбачається формування публічного простору на основі реконструкції
існуючого та створення нового у відповідності до ландшафту міста, з використанням
елементів благоустрою та особливостей міської структури для створення привабливих та
впізнаваних районів міста
(Стратегічний пріоритет 5. ЗБАЛАНСОВАНИЙ
ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК, Ціль 2: Розвиток Вінниці як компактного міста, Ціль
5: Формування креативного міського середовища); покращення збору відходів,
впровадження системи управління твердими побутовими відходами, яка забезпечить як
ефективний збір, транспортування та утилізацію сміття, так і переробку пластикових та
скляних відходів. (Стратегічний пріоритет 3. СТАЛИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК І
ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, Ціль 2:
Енергоефективність та захист навколишнього середовища).
Реалізація проектних рішень спрямована на створення комфортних умов для безпечного
користування прилеглою територією КЗ «ДНЗ №52 BMP», поліпшення благоустрою
прибудинкової території будинків №13,15,17,19,21, створення естетичного привабливого,
комфортного і репрезентативного середовища частини вулиці Василя Порика.
Для реалізації проекту необхідно:
S 2 вуличних ліхтарі з сонячними батареями для освітлення пішохідної доріжки по
периметру;
S 5 відеокамер з датчиками руху;
^ 112 м металевого паркану на бетонній основі;
S Асфальтове покриття частини території;
S 30 м тротуарної плитки;
S МАФ-стенд «Рідне місто - не смітник»;
S МАФи-контейнери у вигляді батарейки, пачки паперу, ПЕТ-пляшки та скляної
пляшки;
S Стенди з креативними малюнками на тему «Будь природі добрим другом!», «Будь
ЕКО»;
S Рослини для ландшафтного дизайну.
( основні групи мешканців, які зможуть

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту

користуватися результатами проекту)
- вихованці КЗ «ДНЗ №52 BMP» віком від 2 до 7 років (285 вихованців)
- батьки вихованців КЗ «ДНЗ №52 BMP» (512 осіб)
- майбутні вихованці КЗ «ДНЗ №52 BMP» (85 дітей)
- працівники КЗ «ДНЗ №52 BMP» (62 особи)
З

- учні КЗ «НВК: ЗШ І-ІІІ ст.-гімназії №23 ВМР»
- учні КЗ «ЗШ І-ІІІст. №33 ВМР»
- мешканці будинків №13,15,19,21 по вулиці Василя Порика
- гості міста Вінниці, які бажають відвідати фонтан на проспекті Космонавтів.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
^ Забезпечення безпечного та комфортного перебування вихованців, їх батьків та
працівників КЗ «ДНЗ №52 ВМР» на території закладу;
^ Покращення естетичного вигляду прилеглої території КЗ «ДНЗ №52 ВМР» та
частини вулиці Василя Порика, на якій знаходиться заклад;
^ Підвищення стану правопорядку та безпеки на території КЗ «ДНЗ №52 ВМР» в
нічний час завдяки встановленню відеокамер;
^ Створення рівних умов для повноцінного, здорового і безпечного розвитку дітей
дошкільного та шкільного віку відповідно до Статегії розвитку «Вінниця 2020»;
^ Усунення небезпеки пересування учнів КЗ «НВК.ЗШ І-ІІІ ст.-гімназії №23 ВМР» та
КЗ «ЗШ І-ІІІст №33 ВМР» по дорозі в школу/зі школи;
^ Покращення загального вигляду мікрорайону міста, підвищення його привабливості;
^ Освітлення та озеленення території мікрорайону;
^ Встановлення велопарковки та підтримка велосипедної культури жителів
мікрорайону;
^ Встановлення МАФів-контейнерів для збору та утилізації вживаних батарейок,
енергозберігаючих ламп, переробки ПЕТ- та скляних пляшок, макулатури у вигляді
тих предметів, які до них потрібно вкидати.
^ Формування свідомої поведінки громадян в поводженні з небезпечними відходами,
покращення санітарно-епідемічного стану в місті.
^ Формування ресурсозберігаючої поведінки громадян з метою зменшення кількості
твердих побутових відходів, що вивозяться на полігон для утилізації.
^ Відходи, що підлягають вторинній переробці, такі як папір, пластик, скло і т.д.
будуть реалізовані на договірних умовах для прискорення окупності витрат проекту.
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. Встановлення металевої огорожі на бетонній основі
(112 м)

390.000 грн.

2. Асфальтування частини території

120.000 грн.

З.Вимощення контейнерного майданчика тротуарною
плиткою (ЗО кв.м.)

20.000 грн.

4.Встановлення 2 вуличних ліхтарів на світлодіодах

80.000 грн.

5.Встановлення 5 відеокамер з датчиками руху
6.Обрізка 20 дерев та кущів

160.000 грн.
20.000 грн.

7.Виготовлення МАФа-стенду «Рідне місто - не смітник»

25.000 грн.

8. Виготовлення МАФів-контейнерів для сміття

20.000 грн.

9. Виготовлення стендів з креативними малюнками на
тему «Будь природі добрим другом!», «Будь ЕКО!»

15.000 грн.

10. Встановлення МАФ-ів та стендів

10.000 грн.

11. Придбання рослин для покращення ландшафтного
дизайну прилеглої території КЗ «ДНЗ №52 ВМР»

50.000 грн.

12. Посадка рослин, оформлення клумб та рабаток

20.000 грн.

13. Послуги ландшафтного дизайнера
14. Виготовлення проектно-кошторисної документації
РАЗОМ:

5.000 грн.
60.000 грн.
995 .000 грн.

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 підкреаіити):
а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси
зазначених вище цілей

для

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адр еси ........................
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)

Л

м "1

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)

13. Автор проекту, його контактні дані та дані уповноважених осіб (дані необхідно
вписати чітко і зрозумію).
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 01.06.2010 року №2297-У1. Забороняю надавати інформацію третім
особами без моєї згоди.
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:
Прізвище, ім’я, по батькові*
1. Шундровська Катерина
Володимирівна

Контактні дані

Підпис

Поштова

e-mail:
№
тел.:
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Серія та

№
паспорту
і

і

і і

Контактна особа, яка уповноважена представляти проект, у разі відсутності
автора (без довіреності)
Прізвище, ім’я, по батькові
Цабак Людмила Петрівна

Контактні дані
e-mail:

* Автор надає додаткову інформацію (за бажанням):
Ст.: О чол. □ жін.
Вік: □ 16-18 □ 19-31 □
31 -4 0 О 4 1 -5 0 П 5 1 -6 0 П понад60
Рід занять: О Студент П Працюю □ Безробітний О Пенсіонер □

Підприємець

Додаток
до Форми проекту
Список мешканців міста-Вінниці, які підтримують цей проект, що
реалізуватиметься за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив
м.Вінниці у 2019 році (окрім авторів проекту)
Назва проекту «Веселка» - зона комфорту для вихованців КЗ «ДНЗ №52 ВМР», учнів КЗ
«НВК.ЗШ / - / / / ст .-гімназії№23 ВМР», КЗ «ЗШ 1-ІІІст №33 ВМР» та жителів
мікрорайону»
Ставлячи підпис в даному списку, 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 01.06.2010 року № 2297-VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї
згоди.
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