
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується ja рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці 
у 2019 році

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

Г—--—----------------------------------

ВСІ П УН КТИ  Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ Д Л Я  ЗАПОВНЕННЯ!

Назва проекту (не більше 15 слів):
Створення ігрової кімнати з раннього розвитку та зони відпочинку для батьків вихованці):
2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити так „х", який в казус розмір витрат.': 

□  великий X малий

ІІроекі буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіті 
масиву мікрорайону):
Вишенька

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Вул. 600-річчя, 6 Vin Smart КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання»

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
На території нашого мікрорайону багато молодих сімей з дітьми дошкільного віку. Вважаю 
доцільним для таких дітей відкрити кімнату раннього розвитку та зони відпочинку для 
батьків вихованців.

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: Інтеграція зусиль членів територіальної громади міста для створення передумов для 
повноцінного і здорового розвитку дітей, а також для участі самих дітей у формуванні 
м і с ь ко го середо в и и іа.

Діти -  привілейована категорія мешканців міста, яка заслуговує на особливу увагу з 
боку усіх членів територіальної громади.

6. Обгрунтування бенефініарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Діти, що мешкають в мікрорайоні та їх батьки, бабусі га дідусі.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалііації проекту:
Центр буде об'єднувати громаду і надасть змогу населенню відчувати підтримку влади. Це 
сприятиме розвитку нового Європейського суспільства.

ВІЙШ дьМШ б'Ш 'РАДА,
ВІДДІЛ ЗВ ЕР Н ЕН Ь

|Р Е Є Є Т « Щ Я  М С Ш Е Н Ь  ЮРИДИЧНИХ Т ., » « М Н Ю  О О П
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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).

Ґ - ■ ■ ...................................................Складові завдання
Меблі дитячі К- 1 ь .  ПІТ. Орієнтовна 

вартість, гри
1.Столи розкладні 3 11000
2.Стільці 18 6300
З.Шафа для книжок 4 16000
4.Шафа для одягу 2 10500

Разом: 43800

Техніка
1 .Мультимедійна дошка 1 22000

2.Телефізор 1 15 500
З.Компютер 1 15800

4.Акустична система (пульт, колонки) 1 26300
5.Мікрофон з тримачами 1 3300

6.1 Ірин тер 1 1500
Разом :84400

Інші матеріали
1.Розвиваючі книги, ігри, дидактичні матеріали ЗО 12000
2.Килим розвиваючий 7 10500
3.Стенд для інформації 'У3 3000
4.Жал юзі віконні 7 8300

Разом :33800
Всього: 162000

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади місга Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) (окрім 
ного авгорів), що додасться. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж 
форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у  
паперовій фор.\іі).

10. Контактні лані 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 Ігупа7@і.иа лля 
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.
І Іримітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради),
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки. яка є недоступною для громадськості.



11. Лані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту 
і і ромадськістк) в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інгернеї (за
наявності). С а й т  У і і^ т а їЧ .У П

РасеЬоок Уіп8таіЧ Центр

12. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фото графі я/ї. які стосуються цього проекту.
б) мана ч зазначеним місцем реалізації проекту.
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)
1 план приміщення



СТОРІНКУ НКОІІХІЛНО РОЗЛРУКУВАТИ НА ОКРКМОМУ АРКУШІ

13. Автор проекту, його к о н т а к т і  дані та дані уповноважених осіб (дані необхідно 
вписати чітко і зрозуміло).
Висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних 
Вінницької м іської ради та її виконавчих органів. відповідно до вимог Закону України “Про 
іахист персональних даних від 01.06.2010 року .\Ь229^- VI. Забороняю надавати інформацію 
третім особами без м оєї згоди.

Дост уп до ц іп ін ф о р м а ц ії м ат им ут ь ли ш е предст авники В інницько ї м іської ради:

прі мяице, ім’я, по батькові* Контактні лані Підпис

Мельник Любов Дмитрівна Поштова адресі

e-mail:

№
тел.:

Серія і а
№
паспорту

U

Конт акт на особа, яка уповноваж ена предст авлят и проект , у  разі відсутност і
автора (беї довіреності)

Прізвище, ім’я, но батькові Контактні лані

Толстікова Вікторія 
Олегівна

e-mail

№ т е л .н /

* Автор надає додаткову інформацію (за бажанням):
Ст.: чол. X жін.
Вік: □  16-18 □  19-31 □  31-40 □  41-50 X 51-60 □  понад 60
Рід занять: Студент Працюю X Безробітний Пенсіонер Підприємець
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