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ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2016 році

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

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту.
Встановлення іменних (персональних) лавочок

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х", 

який вказує розмір витрат):
□  великий ш  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці:
Центральний міський парк

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Центральний міський парк

4. Короткий опис проекту
Даний проект передбачає заміну десяти старих лавочок у центральному 

міському парку на нові іменні (персональні) на честь відомих вінничан.

5. Опис проекту.
Ідея мого проекту полягає в оновлені інфраструктури центрального міського 

парку, та в тому щоб жителі та гості міста знали про найкращих людей міста, 

які є нашою гордістю. Зокрема:

 ̂ Віталій Селезньов - головний режисер муз. -  драм, театру Ім. М.

Садовського, письменник (драматург, поет), народний артист України 

 ̂ Юрій Пасіхов -  заступник директора ФМГ №17, почесний громадянин 

Вінниці.
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 ̂ Михайло Каменюк - український поет, публіцист, драматург, перекладач.

громадський діяч.

S  Олександр Онофрійчук -  співак, фіналіст проекту Голос країни.

S В'ячеслав Узелков - боксер-професіонал.

S  Ярослава Куряча -  модель, Міс Україна 2011

S  Володимир Козюк - художник, фотограф, колекціонер, краєзнавець, меценат. 

S  Віктор Бронюк - музикант, лідер гурту ТІК.

S Любов Коваленко - Заслужений журналіст України, кавалер Ордена Княгині 

Ольги II, III ст.

S Тетяна Яковенко - поетеса, літературознавець, педагог, заслужений 

працівник культури України , відмінник освіти України.

Цей список можна продовжувати і продовжувати адже у нас є надзвичайно 

багато талановитих людей.

Іменні ( персональні) лавочки є надто популярними в країнах Європи та 

Америки, особливо в місті Нью-Йорк у знаменитому Central Park.

Данний проект відповідає програмі розвитку Вінниця -  2020, як створення 

сучасного, комфортного, європейського міста.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту
Іменними лавочками зможуть користуватися усі мешканці та госгі міста усіх 

вікових груп та люди з обмеженими можливостями.

1. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

У результаті впровадження цього проекту ми оновимо інфраструктуру 

центрального міського парку. З іменних табличок мешканці та гості міста 

зможуть дізнатися про відомих вінничан. Тобто цим проектом ми покращимо 

зону відпочинку і відзначимо відомих вінничан.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Лавочки 10 шт 40,0 тис.грн І

2. Металеві таблички з підписами 10 шт 3,0 тис.грн
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3. Монтаж 10,0 тис

РАЗОМ: 53 тис. 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 маги 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

andrei.dmuhaiIo@yandex.ru для зазначених вище цілей /)

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

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вите 

цілей.

Примітка:

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради), 

зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.

11. Інші додатки (якщо необхідно):

а) фотографіяЛ, які стосуються цього проекту,

б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту.

в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення. схеми

тощо) ......................................................................................................................................
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12. Автор проекту та ного контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозумію). 
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім ’я та Прізвище** Контактні дані Підпис***
/П

і. ^ 0 * 0 ^ * * ЇІоштова адреса: (індекс), м . Вінниця, 
вУ Ч

-------- —н ---------------

с

ч _ /

е-шаіі:

№
тел.: /✓

*

Серія та
№
паспорту
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2. Поштова адреса: ( і н д е к с ) , Вінниц 
вуя. , буд. кв.

я,

e-mail:

№
тел.:

Серія та
№
паспорту

3. Поштова адреса: (індекс) 

вуя. , буд. кв
s д#. Вінниця,

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

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

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Віниці.
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