
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів  Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці
у 2019 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):
Вінницький молодіжний театр

2. Вил проекту (необхідне підкреслити і поставити знак ,.х", який вказує розмір витрат):
X великий __малий

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

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Вул. Магістратська. 80

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
('творити на базі КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання» Вінницький 
молодіжний театр, який матиме міні-сцену, де відбуватимуться постанови, спектаклі та 
мюзикли, а також залу для глядачів. В театрі діти, підлітки та молодь матимуть змогу 
розкрити та проявити таланти, розвивати уміння та навички, що потрібні для майбутніх 
професіоналів акторської справи.

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 «Вінииця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):
Мета проекту -  створення Вінницького молодіжного театру де діти, підлітки та молодь 
навчатимуться, розвиватимуть творчі та організаторські здібності з таких основних 
напрямків як: тематичні спектаклі, пантоміма, тематичні вечори, клоунада, ходулісти та 
велетні, розважальні програми, знімання відеороликів. короткометражних фільмів та 
повноцінних кінофільмів. Також будуть показуватися кіноматеріали соціального, 
екологічного, художнього та іншого напрямку, що були створені вихованцями Вінницьі 
молодіжного театру. динниЦЬКА м іс ь к а  РАДА

і ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ



6. Обгрунтування бенсфініарік проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Діти, підлітки га молодь, які будуть займатися в театрі іа виступати, а також мешканці 
міста, що будуть відвідувати театр та брати участь в різноманітних акторських майстер- 
класах.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Місто отримає власний Вінницький молодіжний театр, як платформу для розвитку 
творчого, акторського потенціалу дітей, підлітків та молоді. В майбутньому місто матиме 
Вінницький Бродвей та Голівуд. Буде створюватися вітчизняний український продукт.

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).

1 Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

Закупівля обладнання

Вид придбання

1. Екран 6 900

2. Виготовлення скульптур велетнів 6 шт 42 000

3. Проектор 15 000

4. Комп'ютер персональний 2 шт. 24 000

5. Ноутбук 2 шт.У У 16 400

6. Стіл для гриму 3 шт. 18 300

7. Колонки акустичні (4 шт., пульт, мікрофони 4 шт., 
стойки 4 шт.. кабель)

40 400

8. Освітлення сцени (прожектори, бліндери. 
кріплення)

32 000

9. Меблі (столи, стільці, шафи, рецепція, 
роздягальня, тумби)

80 000

10. Крісла для актового залу 50 шт. 30 000

11. Канцтовари 10 500

12. Фліпчарт 2 шт. 7 200
_______

13. Акторські костюми 20 шт. театральних костюмів 50 000

14. Інструменти для гриму (пензлики, спонжики. 
ножиці, пінцети, кріплення)

5 600



15. Бутафорія (штучні дерева, кущі, будинки, 
автомобіль, технічні споруди)

30 000

16. Апаратура для звукозапису (пульт, мікрофони 2 
шт., колонки. 40 000

17. Обшивка кімнати для звукозапису акустичними 
панелями 22 000

18. Фотокамера 25 000

19. Об'єктив в чохлі для фотокамери 15 700

20. Театральний грим 9 000

21. Штатів для фотокамери 3200

22. Наушники 3 пари 2100

■ іНавчання, маистер-класи, семінари

Проведення майстер-класів з акторського 
мистецтва з залученням акторів, режисерів, 
сценаристів ( орієнтовна кількість: 40)

1. Майетер-клас з пантоміми 5 разів
25 000

2. Майстер-клас з клоунади 5 разів 25 000

3. Майстер-клас з акторської майстерності 8 разів 40 000

4. Майстер-клас з написання сценаріїв 2 разів 10 000

5. Майстер-клас з режисерської справи 5 разів 25 000

6. Майстер-клас з виготовлення бутафорії га 
театральних костюмів 5 разів

25 000

7. Проведення майстер-класів та семінарів з 
створення кінороликів (10 разів)

30 000

и -Наукові книги, дидактичнии матеріал, комунікатори

1. Книги по акторській майстерності 10 шт 3600

Надання соціальних иолуг

1. І Іроведення театральних спектаклів та постанов в 
Центрі міста на відкритих площадках (6 постанов)

30 000

2. Створення кінороликів соціального спрямування (6 
шт.)

32 000

з



| 3. Проведення фестивалю Велетнів 64 000

РАЗОМ: 834 900

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
гериторіальної громади міста Пінніші та підтримують цю пропозицію (проект) (окрім 
його авторів), що додасться. 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 cor-por@ukr.net 
для зазначених вище цілей

Підпис особи, шо дає згоду на використання своєї електронної адреси
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для у  
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). Сайт vinsmart.vn.ua . соціальна мережа Фейсбук Уіп8таіЧ ЦЕНТР.

12. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фото граф і я/ї, які стосуються цього проекту.
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту.
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо) 
1. Роздрукована презентація.

mailto:cor-por@ukr.net


СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

13. Автор проекту, його контактні дані та дані уповноважених осіб (дані необхідно 
вписати чітко і зрозумію).
Висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних а 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.

Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

* Автор надає додаткову інформацію (за бажанням):
Ст.:Х чол. □  жін.
Вік: 16-18 19-31 Ш З І-40 X _] 41-50 - 51-60 [_! понад 60
Рід занять: С Студент X Працюю ] Безробітний 1Н Пенсіонер Підприємець


