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ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2016 році

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ/

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Впевнений погляд у майбутнє.
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує розмір 
витраті):

великий □  малий

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

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Вінниця

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Люда з додатковими потребами (інваліди) повинні бути не просто забезпечені всім 
необхідним, а й соціально адаптовані. Діти інваліди повинні мати перспективну професію. 
Люди, що втратили роботу повинні бути інтегровані в економіку України. Українці на 4-му 
місці в світі в ІТ технологіях. Ми хочемо допомогти вінничанам розкрити свій потенціал, 
заробити гроші собі та сплатити податки до бюджету.
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 
обоє ’язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):

Давнє китайське прислів’я говорить: «Дайте людині рибу і вона буде сита один день, 
навчіть його ловити рибу і він буде ситим все життя». Ми повинні думати не про те як 
дати людям рибу, ми повинні думати про те як дати людям вудку. Створення робочих 
місць це складний та коштовний процес. Проте є галузь діяльності де українці займають 
перші місця в економіці світу. Це інформаційні технології. Наша задача не розпорошувати 
грошові ресурси на незначні проекти, а сконцентрувати кошти на технологіях, що дадуть 
позитивні результати в майбутньому. Вінниця повинна мати свій ресурс по навчанню ІТ 
спеціалістів світового класу, який буде доступний абсолютно всім бажаючим. Це повинен 
бути загально доступний інтернет ресурс з можливістю прздрджєяня ВІДЮМЙДШЦС' 
навчальних програм, що відповідають вимогам сучасності. : .. £і»б*»ИєКЬ |
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Цей проект спрямований також на те щоб допомогти людям з особливими потребами, дана 
задача буде вирішуватись шляхом прикріплення куратора також за необхідності надання в 
тимчасове користування комп’ютерної техніки особам що навчаються та засобів звязку. 
Також програма передбачає працевлаштування за допомогою ресурсу upwork.net та 
freelancer.com, також можуть бути реалізовані проекти і на теренах України.
Проект передбачає старт за рахунок коштів місцевого бюджету, після реалізації програми і 
налагодження її, надалі діяльність фонду буде фінансуватися за рахунок коштів що 
зароблені працевлаштованим після проходження програми. Ця сума буде становити 5% від 
суми заробленої протягом року, надалі ніяких утримань з учасника здійснюватись не буде. 
Якщо даний проект буде реалізовано вінничани будуть мати змогу заробляти гроші за 
кордоном. Що в свою чергу послабить соціальну напругу, підвищить добробут вінничан, а 
також збільшить поступлення до бюджету нашої області. На даному етапі розвитку 
економіки створення нових робочих місць це головна задача ініціативних громадян 
Вінниччини.
6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Інваліди, соціальні групи з додатковими потребами, діти сироти, безробітні, місцева 
економіка.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проеюу:
Самореалізація та соціальна адаптація соціальних груп з додатковими потребами, 
професійне навчання дітей сиріт. Можливість працевлаштування всіх верст населення.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Сервер 50000

2. Реклама 70000

3. Сайт (з інтерфейсом для слабо зрячих людей) 72000

4. Оренда приміщення 72000

5. Доставка апаратури (з урахування ПДВ що стягується 
при ввезенні на митну територію України)

88000

6. Комп’ютери для практики на дому учасників програми 
(за рахунок іноземних фондів США) 700 000

7. Он-лайн навчання на базі Вірджинського 
Технологічного Інституту (за рахунок іноземних фондів 
США)

945 000

6. Волонтери 0

Тренінги психологів для волонтерів по роботі з людьми 3 
вадами

10000

Майстер класи від практикуючих програмістів 20000
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Розробка навчальних програм, планів, графіків 30000

Управлінські витрати (оргтехніка, телефонні переговори, 
канцтовари, банківське обслуговування, Інтернет) 50000

Технічна підтримка 30000

Оплата за обслуговування сервера 15000

Оплата роботи бухгалтера (з урахуванням податків) 84900

Закупка книг для навчання 50000

Меблі 29000

Резерв витрат (розраховані дані базуються на послугах 
що прикріплені до курсу валют який може дуже сильно 
коливатися)

50000

РАЗОМ: 720900
Деякі статті витрат можна зменшити за рахунок використання фондів міської ради 
наприклад для проведення майстер класів потрібне приміщення, замість їх оренди можна 
використовувати зали засідань міської ради, теж стосується реклами.

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. 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 
stepanetsergey@gmail.com для зазначених вище цілей ^  ^

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси .....
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси длядозвд^ених 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/ї, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

' ....... ....................... И ' — ' / * ' £  ■ ■ . / і р -  -  •
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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 лите представники Вінницької міської ради:

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

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
ву±^__

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

М М М — г
і

2.

J fu u rw v d t ЪмЛ-

Поштова armeca: (індекс), м  Вінниця, 
«У*_____  г _ _  _____ І
e-mail'.YiiW'neVS.kOL^LQrmii - tern

J J  UКо
тел.:

Серії та 
№
паспорту

С

/л 1 1”  1
і.

з. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
6ул. ____, буд. кв._______

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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3401 Allerton Ct. #101, Dumfries, VA 22026 I 703-939-3374

Dear Sergey:

Enhancing the quality of life of people with disabilities around the globe has always been an 
extremely important goal for which the VIT has truly distinctive potential and commitment. 
Therefore, we would like to support your program to train the currently-disabled people in 
upcoming management and information technology since your idea to take that under-served 
workforce to the level, in which they will be able to meaningfully contribute to the society as a 
whole and secure decent incomes for themselves excited us at the VIT.

This letter of intent expresses a plan for our support of the program It shall not be legally binding 
for personal, business, or estate purposes, but your organization may be assured that every effort 
will be made to fulfill the intention of this donation.

After studying your project phases, we intend to contribute the following deliverables:

# Your phase
Our donation 

Description Budget
Identify stakeholders, including ones „* * ’ , . i We would like to:that represent current and potential:

1

Participants such as non-profit 
organizations, local 
government officials, public 
initiatives, etc.
Donors such as international 
foundations, local businesses, 
etc.

Donate our managerial expertise (mid
level expert; 10 days at $350 per day), 
as well as
Complementary bring our partners, The 
Economic Group (Michigan, USA) and 
International Club (Washington, DC, 
USA) to the board.

$3,500

Collect requirements in order to:

• Create strategies and policies 
for sourcing, screening, 
selecting, acquiring, and 
developing future participants.

• Finalize the curriculum and 
technology support design.

We would like to donate:

• Our organizational design know-how 
lease ($32,000); we will respectfully 
ask you to sign and seal a non
disclosure agreement (NDA).

• Our training for administrators (2 
administrators at $2,700 per trainee; 2 * 
$2,700 = $5,400)

$37,400

We would like to donate:

Finalize the scope and schedules for 
the training.

Our instructional design know-how and 
curriculum lease ($28,000); we will 
respectfully ask you to sign and seal a 
non-disclosure agreement (NDA).

$38,800



• Our training for trainers (4 trainers at 
$2,700 per trainee; 4 * $2,700 = 
$10,800)

Procure and install the training 
infrastructure, including:

• The computer network.
• The Internet access.

Get started with the training, 
including:

• Launch instructional and 
hands-on technology.

5 • Source, screen, select, acquire,
and develop the participants.

• Adjust the training based on 
user experience of the first 
participants.

Total restricted gift: $93,000
Please note that our gift is restricted and can be used only for the expense articles indicated above.

We would like to receive detailed information for exact schedule of phases and, going further,
monthly reminders about our gift to ensure its timely delivery.

Very Thily Yours,

We would like to:

• Donate our managerial expertise (mid- $3,500 
level expert; 10 days at $350 per day)

We would like to donate:

2-4 servers (2 * $1,200 = $2,400) and 
12-24 personal computers or laptops * 
(12 * $600 = $7,200) ’
Shipping to any address in Virginia,
USA ($200)

Igor Irha


