
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: Арт платформа «Вишенька» - створення простору для 
спілкування та вільного творчого самовираження

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

X великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці: мікрорайон «Вишенька»

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: вул. В.Порика, 28Б,

Заклад «Вінницька дитяча школа мистецтв «Вишенька»

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Створення комунікативного простору для мешканців мікрорайону «Вишенька» всіх 

вікових груп з метою формування громади рівних можливостей. Цей проект сприятиме 
трансформації зовнішнього вигляду міського простору із розташуванням сценічних 
конструкцій та інших креативних інсталяцій -  навколо культурного центру мікрорайону. Це 
створить умови для творчого розвитку можливостей, проведення свят та різних за напрямками 
проектів за місцем проживання.

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);
Основна мета проекту: Створити навколо закладу ВДШМ «Вишенька» відкритий простір, в 
якому кожен мешканець мікрорайону в незалежності від соціального статусу та вікової групи, 
має можливості щодо самореалізації шляхом впорядкування території та наповнення простору 
новим змістом.
Проблеми, на вирішення яких спрямовано проект:

1. Соціальна складова проекту пов'язана із неможливістю вразливих верств населення 
дозволити собі користуватися транспортними послугами ,для відвідування тих чь
інших подій в центрі міста. ?^;с ь к а  РАДА
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2. Враховуючи процеси децентралізації, створення умов для самореалізації за місцем 
проживання.

3. Впорядкування території біля закладу -  Центру культурного життя «Вишеньки» - 
ВДШМ «Вишенька».

Вплив проекту на життя мешканців мікрорайону:
широка можливість для творчої самореалізації мешканців різних вікових категорій 
можливість підтримки місцевих культурних традицій, міжкультурного діалогу, а 

також можливість розвитку нових творчих ініціатив 
розвиток креативних індустрій
надання громаді мікрорайону повного спектру культурних послуг та культурних 
продуктів(концерти, майстер -  класи, флеш -  моби, виставки, тощо) 
створення нових продуктів, насичених різноманітним творчим змістом 
створення цікавих інтерактивних заходів на відкритій території, що передбачає 
активну участь громадян усіх вікових категорій міста, в тому числі і осіб з особливими 
потребами.

Реалізація проекту відповідає «Стратегії розвитку Вінниця 2020»:
7.4.Стратегічиий пріоритет 4 -  якість соціального життя,
7.4.1. Ціль 1: Місто, дружнє до дитини
7.4.4. Ціль 4: Місто культури
7.5 Стратегічний пріоритет 5 -  збалансований просторовий розвиток
7.5.5. Ціль 5: Формування креативного міського середовища

6. Обґрунтування бенефінціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
- неформальна молодь мікрорайону 15-25 років
- особи з особливими потребами
- учні ЗОШ (№ 33, № 34, № 35, ) та ДНЗ (№ 4, № 59, № 67, № 72), 

що розташовані в мікрорайоні
- викладачі та батьки Закладу «ВДШМ «Вишенька»

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

1. Впорядкування прилеглої території Закладу ВДШМ «Вишенька» та створення 
комунікативного простору для мешканців мікрорайону «Вишенька» всіх вікових груп з 
метою формування громади рівних можливостей.

2.Можливість доступу до активностей різних форм та напрямків. Сприятиме 
децентралізації культурного життя міста.

3.Створення умов для творчого розвитку можливостей, проведення свят та різних за 
напрямками проектів за місцем проживання.

Завдяки проекту збільшиться:
- кількість мешканців, яким надані різні види культурних послуг
- кількість проведених культурних заходів
- кількість культурних ініціатив, реалізованих громадськими організаціями
- кількість реалізованих заходів та проектів, орієнтованих на дітей

Реалізація даного проекту сприятиме залученню мешканців мікрорайону до 
культурного життя міста.
Культура -  основа розвитку особистості та суспільства. Культурна місцева громада -  це 
громада зі своїми традиціями, унікальною ідентичністю і високим творчим потенціалом. 
Це і є пріоритетами для розвитку Вінниці як міста культури.
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8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Зведення відкритого концертного майданчика 462000 грн.

2. Придбання сценічних конструкцій 75000 грн.

3. Монтажні роботи 95000 грн.

4.Встановлення фонтану 60000 грн.

5. Розташування клумб біля фонтану 8000 грн.

6. Придбання туалетних кабін 40000 грн.

7. Придбання стільців (200 шт.) 57400 грн.

8. Придбання концертного роялю 199000 грн.

РАЗОМ: 996400 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 додасться. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку 
ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінач 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 
. І Ц. .. ІЗ Ш . £§?,.0. У .С х ііШ ..........  .. для зазначених вище ціле% у  ,

Підпис особи, що дас згоду на використання своєї електронної адреси ,
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для/айзначених 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) фотографія^, 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 РОЗДРУКУВАТИ 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.
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О д о а и ,

Поштова а д р е с а u j
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e-mail: o b o s t y  № & 0@ .ПпОІІ.га

№
тел.-J

м  м  і І І І
)

Серія та 
№
падпорту ' М І М

t
[ ї м

2. Поштова адреса:

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

3. Поштова адреса:

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 Вінниці.
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Житловий будинок

Фонтан

Відкритий 
концертний майданчик

КСК «Маяк»


