
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціа тив м.Вінниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписуєуповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1.Назва проекту (не більше 15 слів):

ЗА ЧИСТЕ ОЗЕРО МАЛИХ ХУТОРІВ !!!

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

X великий ГЛ малий

Проекі буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
МАЛІ ХУТОРИ

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

м. Вінниця, вул. Могильчака -  вул. Чумацька (Блюхера)

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )

Цим проектом ми хочемо бачити нашу Вінницю гарною у всіх її куточках. Є 
бажання - почистити озеро, полагодити дорогу та поставити ліхтарі навколо озера. По цій 
дорозі кожний ранок проходять немало дорослих і дітей цього району, а повертаються в 
кінці трудового і шкільного дня додому - все навкруги темно.

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 подаїьше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб 'ект, 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 цього проекту - забезпечити комфортне проживания на вулицях 
нашого міста. Необхідно благоустроїти цей мікрорайон: насадити дерева, поставити 
лавочки, зробити дорогу та освітлення, покращити стан озера. Цей куточок міста потребує 
великої уваги і турботи. Проблема у тому, що це озеро геть заросло, завалене сміттям, 
замулене. А поряд - дитячий майданчик, на якому граються діти. [ТГГГТ,,«,, ЬКА* РАДА

ВІДГЛЛ з в е р н е н ь

|Р£ЄСТРАЦ!* М^І£НЬ юривииних ІА «зич*«* осіб;
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Вінниця розвиватиметься як:
• комфортне місто, яке прагне забезпечити комфортні умови для мешканців, а 

також для гостей, які відвідують місто або перебувають у  Вінниці у  справах, 
завдяки високим стандартим якості і доступності адміністративних та 
комунальних послуг, важливих для мешканців та бізнесу, постійному підвищенню 
стандартів життя та праці;

• інноваційне місто, яке забезпечує розвиток динамічного середовища через 
підтримку творчих підходів та інноваційних ідей у  всіх сферах свого життя, яке 
добре відоме своїми новими рішеннями та найкращими практиками V розвитку 
місцевого самоврядування, економіки, інфраструктури та соціального капіталу;

• європейське місто, мешканцям якого притаманний сучасний європейський 
урбаністичний менталітет. Місто буде розвивати і підтримувати ініціативу ти 
відповідальність городян, їх прагнення брати активну участь у  повсякденному 
житті міста та вільно використовувати його можливості для самореалізації;

• регіональний центр, який зміцнює свої позиції лідера серед міст Центральної 
України як адміністративний, діловий, логістичний, культурний та освітній 
центр, відкритий для широкої співпраці.

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

Мешканці вулиць Чумацька (Блюхера), Антона Турчановича (Тухачевського), 
Леся Курбаса (Затонського), Могильчака, Гната Юри та прилеглих до них вулиць, у яких 
немає ніяких умов проживання та розвитку наших дітей.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

Цей проект допоможе усім мешканцям цього району в томи числі дітям, 
добратись без перешкод до транспорту, до шкіл та садочків, до робот. Дітям старшого віку 
проводити своє дозвілля, а саме виконувати фізичні вправи і б у  ги здоровими.
Майбугнє наших людей - у комфортній та екологічно чистій Вінниці.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, і рн

1 .Столби на освітлення 9500

2.Лава паркова зі спинкою 1650

3.Чистка озера 150000

4.Асвальтування дороги 100000
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5. Дерева 10000

6. Тренажер для преса ТР-05 3703

7. Тренажер Маятник ТР-15 5755

8. Брусся ТР-02 2309

9. Тренажер для ніг ТР-09 4126

10. Проект 8000

11.Доставка 3000

12. Монтажні роботи 5000

РАЗОМ: 303043

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують що пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додасться. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати гаку 
ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінач списку у  
паперовій формі).

10.Контакгні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з мстою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
bardal977@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. їнші додатки (якщо необхідно):

а) фотографія^, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

mailto:bardal977@mail.ru


СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУ ВАГИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проект}' та його контактні лані (дані необхідно «писати чітко і зрозумію). 
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

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

1 .Барда Ірина 
Анатоліївна

Поштова адреса: 21023, м. Вінниця,
вул..
СГ

\

е-таі1:Ьаг<іа1977@mail.ru

№
тел.:

Серія ш 
Ns
паспорту

і

2.1ІОСГОВИТЮК Вадим 
Олександрович

Поштова адреса:21023, м. Вінниця,
ш

( ,

e-mail: vadim.postovityuk@mail.ru

№
тел.:

і
*

-
І

Серія ін
№
паспоріу

3. І Іоштова адреса: (індекс;, м. Вінниц 
аул. , буд. ке.

я.

e-mail:

№
тел.:

Серія іа
№
паспорту

• • •

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

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Віниці.

mailto:1977@mail.ru
mailto:vadim.postovityuk@mail.ru
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