
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):
«Європейська бібліотека на європейському проспекті»

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує розмір 
витрат):

П  великий малий

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

Вишенька

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Бібліотека-філія№13 ЗК ВМЦБС (пр-т. Космонавтів, 39)

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Проект передбачає ремонт, реконструкцію та осучаснення фасаду і ганку приміщення 

бібліотеки-філії №13 ЗК ВМЦБС, створення належних умова для користування послугами 
закладу культури людей з обмеженими можливостями.

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 ):

Мета проекту -  створення умов для комфортного відпочинку та розвитку жителів 
мікрорайону Вишенька шляхом удосконалення та модернізації фасаду приміщення 
бібліотеки-філії №13 ЗК ВМЦБС (пр-т. Космонавтів, 39).

Бібліотека-філія № 13 знаходиться в найбільшому мікрорайоні міста - Вишеньці на 
проспекті Космонавтів. Проблема неестетичного, радянського зовнішнього вигляду 
приміщення постала уже давно. Досить часто вінничанам важко зрозуміти, що 
знаходиться в сірій, непривітній частині житлового будинку.

У рамках реалізації Стратегії розвитку «Вінниця-2(|і2іЬ__та при подальшій
реконструкції проспекту Космонавтів сьогоднішній вигівЩ*
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бібліотеки-філії № 13 створюватиме дисгармонію та дисбаланс, руйнуватиме естетичне 
враження, знижуватиме якість міського середовища та комфортність міста.

Реалізація даного проекту не лише забезпечить поліпшення якості життя через 
створення міського середовища високої якості, а й впливатиме на естетичний та 
культурний розвиток вінничан. Привабливий та сучасний фасад закладу культури 
сприятиме знищенню стереотипного ставлення до бібліотек та підніматиме цінність книг і 
читання, без чого неможливе формування нового освіченого покоління українців, які 
зможуть змінювати країну та вести її вперед.

Проект повністю відповідає стратегічному пріоритету № 5 «Збалансований 
просторовий розвиток» Стратегії розвитку «Вінниця-2020», а саме таким заходам, як: 
підвищенню якості архітектурних та дизайнерських рішень та реконструкції наявних 
об’єктів культурної інфраструктури.

Проект також передбачає створення спеціальних пандусів та перил для людей з 
обмеженими можливостями.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

Результатами проекту зможуть користуватися жителі мікрорайону Вишенька, 
користувачі бібліотеки та й взагалі вінничани будь-якого віку, статку та соціального 
положення, адже двері бібліотеки відчинені для всіх: від вихованців дошкільних 
навчальних закладів, учнів дев’яти шкіл мікрорайону до пенсіонерів.

З 2013 року бібліотека працює не лише як сімейна читальня, а й як бібліотека 
міжкультурного діалогу, основне завдання якої полягає в презентації та популяризації 
побуту, звичаїв і традицій національно-культурних товариств міста.

У бібліотеці також діє 7 клубів та гуртків для різних верств населення: «Вінницький 
дім поета», «Рукоділля», «Співрозмовник», «Неспокійні серця», «Чарівне перо», «Чарівне 
зернятко», «English is fun!».

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
У разі реалізації проекту очікується:

]) Покращення естетичного вигляду проспекту Космонавтів та вказаного об’єкта 
культури.

2) Знищення стереотипного ставлення до бібліотек.
3) Підвищення цінності книг та читання, культурний розвиток жителів міста.
4) Розширення комунікацій та інтеграція різних соціальних груп, що у свою чергу 

сприятиме розвитку толерантності, недопущенню соціальної ізоляції та сегрегації.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1 .Ремонт фасаду ~ 120000

2.Художній розпис фасаду ~ 25000
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3.Ремонт даху н <-*> о о о

4. Встановлення дверей -6000

5.Ґанок,сходи і перила ~ 35000

6. Пандус ~ 4000

7.Велопарковка ~ 2000

РАЗОМ: =195000

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 і .д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю .свою згоду на використання моєї електронної адреси 
.ГЗ.СіСІ1.0. V. СІЇ М Я. я 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) фотографія/ї, 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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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. Надія ІЦусь Поштова адреса: 21030, м. Вінниця, 
вуї

^ «5̂e-mail: nadia.shchus@gmail.com

№
тел.:

і

Серія та 
№
паспорту

і
— - * - — -

2. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниц 
вул. , буд. кв.

я,

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

3. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниц 
вул. , буд. кв.

Я,

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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