
ММФОРМА 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 (не більше 15 слів):« Калейдоскоп мистецтв »

2*  Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак ,,х ’\ який вказує розмір 
витрат):

ГИ великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):иікрора&он «Вишенька»

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:вул. Василя Порика 28 Б Вінницька 
дитяча школа мистецтв «Вишенька»

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
«Вінниця -  місто культури». Оскільки культурне життя переважно зосереджено в центрі 
міста наш заклад культури пропонує створення портативного «містечка» мистецтв, яке 
можна транспортувати у будь -  яке місце мікрорайону та міста, що дало б можливість 
дітям різних вікових категорій а також дорослим взяти участь у різноманітних майстер- 
класах і долучитися до мистецтва.

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. О 
містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним вико
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обов’язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):
Основна мета проекту привернути увагу громади до культурного розвиткумікрорайону 
«Вишенька» та прилеглих територій шляхом організації дозвілля мешканців . Оскільки 
культурне життята проведення культурних заходів зосереджено в центрі міста і переважна 
кількість мешканців не завжди має можливість брати у них участь- це є проблемою.Цей 
проект дає можливість покращити дозвілля мешканців нашого міста та залучити їх до 
мистецтва, виявити творчі здібності та ознайомити з різними видами мистецтва, дати 
можливість спробувати свої сили у створенні власних неповторних композицій під час 
відвідування майстер-класів, а саме зпаперопластики, квілінгу, створення топіарію, 
модульногоорігамі, ліплення з глини, малювання тощо.
Саме у стратегії розвитку «Вінниця -  2020» зазначено «Вінниця -  місто культури».Тому 
для підвищення якості та збільшення різноманіття культурних послуг і створення 
культурних продуктів для різних вікових категорій та людей з обмеженими можливостями 
необхідно створення цікавих інтерактивних заходів для громадян, особливо на відкритих 
громадських територіях .
Саме мобільне творче містечко, яке можна розгорнути не тільки в рамках масштабних 

міських заходів але й в будь який вихідний день та в будь-якому районі на нашу думку 
сприятимуть активній участі мешканців міста.А також сприятимуть не тільки розвитку 
творчих здібностей громадян а й підвищенню і розвитку культури в цілому.
Для реалізації завдання проекту необхідно: палатки торгівельні (2 шт.); столи розкладні (4 
шт.);стільці розкладні ( 16 шт.)

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть
користуватися результатами проекту)
Результатами проекту зможуть користуватися різновікові категорії та люди з особливими 
потребами : діти - вихованці дошкільних навчальних закладів; учні шкіл №-34, №-35, №- 
18 ; студенти прилеглих навчальних закладів, дорослі мешканці мікрорайону Вишеньката 
мешканці прилеглих мікрорайонів.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Даний проект сприятиме організації дозвілля мешканців мікрорайону «Вишенька» і 
прилеглих районів, стимулюванню особистогорозвитку людей у мистецькому плані, що 
передбачає можливість самовизначення в плані вибору майбутньої професії, а також 
розвитку креативностіі є передумовою успішного забезпечення можливостей для творчої 
самореалізації мешканців різних вікових категорій. Також сприятимепідтримці місцевих 
культурних традицій тарозвитку нових творчих ініціатив.
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8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

І.Торгова палатка «Стандарт» (3x2) «Ф 25» - 2шт. 3798 (1899x2)

2.Розкладний стіл САВІНА -  4 шт. 2400 (700 х 4)

3.Стілець розкладний -16  шт. 4720 (295 х 16)

4.

5.

6.

7.

РАЗОМ: 10918

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. Контакти і 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):

висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси
................................Vinatele@mail.ru...............................................................................................
....................................................................  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. Інші додатки (якщо необхідно)'.

а) фотографіяД, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУ В АГИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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

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

1. Наталія Грушковська Поштова адреса: (21030), м. Вінниця, 
вул

е-таі1:Уіпа1е1е(а!гпаі1.ги

№
тел.:

рпі 1 1
л

Серія та 
№
паспорту

L — і

2. Поштова адреса: (інде 

вул. , буд.

кс)
кв

, м. Вінниця,

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

3. Поштова адреса: (інде 

вул. , буд.
кс)
кв

, м. 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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