
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 ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):

Проект «ЕкоВінТур» - покращення туристично -  екологічної привабливості міста

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак ..Xм, який єказус розмір 
витрат):

^-1 великий □  малин

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

По території міста Вінниці

3. Адреса, назви установн/закладу* будинку:

місто Вінниця, вул. Соборна

4. Короткий опис проекту' (не більше 50 слів)

Проект передбачає розвиток екологічно -  туристичної привабливості міста та залучення 
молоді до реалізації. В рамках проекту заплановано організувати серію семінарів- 
треніигів. медіа-зустрічей, майстер-класів та еко-презентацій. Проект персдбачас 
організацію змістовного туристично-екологічного дозвілля, яке допоможе розвинути 
здібності молодого покоління, вдосконалити та виховати здорового, культурно-духовного, 
освіченого і творчого мешканця, зберігати та вдосконалювати екологію та красу міста, м 
також залучати та ділитися досвідом з іншими містами України.

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 па 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 «Вінитія-2020}>. Якіцо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами):

Основна мета проекту: створення інноваційного молодіжного центру туристично -  
екологічною характеру, де молодь сприятиме залученню мешканців міста до участі у 
збереженні та покрашенні екології міста, прийматиме участь у спортивних, оздоровчих, 
культурних заходів, а також сприятиме розвитку гуристичної.-привабливості міста еерея



інших міст України. Соціальна важливість розвитку туризму визначається збільшенням 
туристів та екскурсантів в місті Вінниці, збільшенням частки підприємців чадіяних в 
туристичній сфері та збільшення кількості робочих місць та працівників, які займаються 
обслуговуванням туристів та екскурсантів.

Проблеми на вирішення якого спрямованім проект: недостатньо високий рівень 
залучення та розвитку туризму, залежність молоді від тютюну, алкоголю та наркотиків, 
показники безробіття серед молоді; відсоток молоді, яка не мас туристичною досвід), 
низький відсоток населення міста, яке займагться фізичною культурою і спортом, 
зниження кількості туристів за останні роки, зниження якісного та здорового харчування, 
зниження зацікавленості населення у розвитку міста та прилеглих будинкових територій. 
Запропоновані рішення:
1. Створення інноваційного молодіжного центру туристично -  екологічного характеру у 
центрі міста, впровадження та застосування сучасного сайту з технологією веб-екскурсії, 
створення аудіо-гіда українською та англійською мовами з можливістю інтерактивного 
використання.
2. Обробка та впровадження інформаційних друкованих та електронних матеріалів, 
залучення ЗМІ, телеканалів міста для розвитку туристичного потенціалу міста. Сприяти 
популяризації активного туризму серед дітей та молоді м. Вінниці залученням ЗМІ.
3. Організація заходів до Всесвітнього дня туризму у місті: презентація міста як 
найкращого енергоефективного міста України, проведення екологічних заходів, 
флешмобін, презентацій квіткових вистав, екологічні ярмарки з використанням якісних 
екологічних продуктів, техніки та обладнання, презентація сонячних батарей, колекторів і 
т . д .

4. Шляхом опрацювання моніторипгів створювати можливість підвищення туристичною 
потоку в період осінь -  зима,
5. Спрямовувати па залучення до розвитку туристичної галузі в місті пезахишоиих соціальних 
тендерних іруп тобто осіб з обмеженими можливостями тощо,
6. Створення творчих композиції, тобто залучення молоді до розвитку власних творчих 
здібностей для збільшення зайнятості та розвитку молоді, шо призведе до обміну 
молодіжними творчими композиціями та підвищити привабливість міста туристів з інших 
міст України.
7. Покращення екології ~ проводити залучення молоді до збереження та розвитку екології 
біля водоймінп міста Вінниці (проводити акції і показувати приклад насадження дерев, 
квітів, в парках, алея та скверах збирання та сортування сміггя на прибудинкових 
територіях та проведення майстер-класів щодо залучення населення до покрашення умов 
під час відпочинку як населення гак і туристів міста).
8. Проведення спортивних, дитячих турнірів та змагань серед молоді, сприятиме 
зацікавленню молоді у підтримці здорового способу життя та обмін серед молоддю інших 
міст.
9. Створення единого в Україні кулінарного клубу для туристів рецепти смачних страв 
міста, де можна буде поділитися знаниями та традиціями української кухні, прийняти 
участь у майстер класах з приготування страв домашньої української кухні, а також 
пригостити смачними стравами відвідувачів туристів.
Відповідність Стратегії розвитку міста 2020:
Стратегічний пріоритет 2. Ціль 1 
Стратегічний пріорітет 4 . Ціль 1 по 4 
Стратегічний пріоритет 5. Ціль 3,5
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7. Покрашення екології -  проводити залучення молоді до 
збереження та розвитку екології біля річки та озер міста 
Вінниці (проводити акції і насаджувати дерева, квіти, в 
парках, алея та скверах збирання та сортування сміття на 
прибудинкових територіях та проведення майстер-класів 
щодо залучення населення до покрашення умов під час 
відпочинку як населення так і туристів міста.

20 000

10. Створення єдиного в Україні кулінарного клубу для 
туристів. 40 000

РАЗОМ: 195 000

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім ного 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 
yuliadzis777@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 для зазначених вище 
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради), 
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка с недоступною для громадськості.
11. Інші додатки (якщо необхідно

а) фото граф і я/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту' (креслення, схеми тощо)

mailto:yuliadzis777@gmail.com


6, Обгрунтування бенефіціарїв проекту (осиовиі групи мешканців, які злюжумь 
користуватися результатами проекту)
Основні групи мешканців Вінниці: молодь міста, волонтерські, молодіжні та громадські 
організації, діяльність яких спрямована на розвиток екологічно - туристичної галузі, вивчення 
історичної спадщини міста, підвищення якості туристичних послуг. Проект спрямований на 
залучення молоді міста до покращення екологічної ситуації та створення умов для 
розвитку та покращення туристичної привабливості міста.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
У разі реалізації проекту збільшиться кількість мешканців, які займаються 

обслуговуванням туристів та екскурсантів, що збільшить привабливість праці та доброту 
серед населення. Соціальна важливість розвитку туризму визначається збільшенням туристів 
та екскурсантів в місті Вінниці, збільшенням частки підприємців задіяних в туристичній 
сфері та залученню молоді до роботи. Проектом передбачається впровадження сучасних 
європейських підходів щодо удосконалення організаційного та ресурсного забезпечення 
розвитку туризму та можливість коригування (внесення змін чи доповнень) в залежності від 
змін внутрішніх та зовнішніх умов її реаягзації. Завдяки впровадженню проекту молодь 
зможе покращувати та розвивати власні здібності, підтримувати та покращувати екологію, 
займатися еггортом та вести здоровий спосіб життя, впроваджувати та розвивані кулінарні 
здібності та збільшувати привабливість для турист ів з інших міст та країн.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту7 (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

( Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Створення інноваційного молодіжного центру 
туристично -  екологічного характеру у центрі міста, 
впровадження та розробка сучасного сайту, проведення 
круглих столів, прес-конференцій, залучення ЗМІ, радіо 
та телебачення, розробка буклетів, афіш, ст-лайтів. 
баперів, створення аудіо-гіда українською та 
англійською мовами з можливістю інтерактивного 
використання.

і

<
80 000

3. Організація заходів до Всесвітнього дня туризму у 
місті: презентація найкращого енергосфектиниого міста 
України, проведення екологічних заходів, флешмобів, 

і презентацій квіткових вистав, екологічні ярмарки з 
використанням якісних екологічних продуктів, залучення 
спеціалістів з впровадження еко-технологій з інших міст

<

І

25 000
і

і
6. Створення творчих композиції, тобто залучення 
молоді ло розвитку власних творчих здібностей для 

[збільшення зайнятості та розвитку молоді, що призведе 
до обміну молодіжними творчими композиціями та 
підвищити привабливість міста туристів з інших міст 

і України.
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30 000
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ -

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

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

1, Юлія Дзісь Поштова адреса: (21008)* м. Вінниця.
вул.

e-mail: yuliadzis777@gmaii.com

№
тел.:

1 1
3

С е р ія  та
ЛЬ
п асп о р ту

і

1.
\

2. Поштова гщрсса: (індекс) 
. буб. кв

, м. Віпнцця,

e-mail:

№
тел,:

С ер і я та
№
паспорту

3. Поштова J 
ву:і.

ідреса: 
, буд.

(індекс). Лі. Віиниц
ке.

Я,

e-mail:

№
тел.:

С е р ія  т а

Хїі
п асп о р ту

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

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що е мешканцем міста Ніниці,

mailto:yuliadzis777@gmaii.com

