
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 ЕЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Чябезпечення реалі™ ції культурно-гігієнчних потреб ДОШКІЛЬНИКІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ 
групи
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х", який вказує розмір 
витрат):

□  великий 0  малий «20602 грн»

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву мікрорайону) :
Мікрорайон «Слов’янка»

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Вул. Константиновича, 21

4. Короткий опис проекту (не бііьше 50 слів)
В рамках реалізації даного проекту планується проведення капітального ремонту 

туалетної кімнати інклюзивної групи №8 ДНЗ №24, будуть застосовані сучасні 
будівельно-дизайнерські рішення задля впливу на підвищення якості 
комфортного,зручного та безпечного користування дітьми туалетом; буде здійснений 
принцип найкращого забезпечення інтересів дитини та створені умови для гендерного, 
естетичного І культурно-гігієнічного виховання ДІІЄЙ.

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 суО ’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):

Мета проекту: поліпшення умов для реалізації культурно-гігієнічних потреб 
тридцяти трьох дітей дошкільного віку шляхом проведення ремонту туалетної кімнати.

Будівля дошкільного закладу була зведена ще в 1961 році, що відповідно на 
сьогоднішній день проявляється у недосконалості внутрішніх приміщень. Керівництво 
закладу щороку дбає про те, щоб максимально підтримувати належний стан приміщення 
та охопити все із-за нестатків коштів просто неможливо. Нажаль в закладі вже мали місце 
неприпустимі для безпечного перебування дітей випадки обвалення стелі. Т ому  проблема 
є вкрай нагальною і стосується не лише комфортного ,але й в перш
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перебування дітей у дошкільній установі, яка працює щоденно з 7.30 до 19.30 години.
Отже дана ситуація потребує негайного системного вирішення.

Капітальний ремонт туалетної кімнати в групі, що запланований в рамках 
діяльності проекту, відповідає цілям зазначеним у Стратегії розвитку «Вінниця 2020», 
зокрема її пункту 7.4.1. «Місто, дружнє до дитини». Заклади дошкільної освіти мають 
стати сприятливим середовищем для всебічного розвитку дітей гарантуючи вихованням 
безпеку життя і здоров’я та гідну якість надання послуг.

Ремонт із застосуванням сучасних будівельних матеріалів, кольорової гами та 
дизайнерських рішень дозволить вплинути на якісне забезпечення інтересів дошкільників, 
створить умови для тендерного, естетичного та культурно-гігієнічного розвитку дітей, їх 
найкраще навчання і виховання, сприятиме реалізації права дитини на безпечне 
середовище.

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

Результатами проекту зможуть користуватись діти дошкільного віку 3-6 років, 
теперішні та майбутні вихованці ДНЗ №24, серед яких є малюки з багатодітних, неповних, 
малозабезпечених сімей та діти військовослужбовців. Також у дошкільному закладі є 
групи для дітей з особливими потребами (вадами опорно-рухового апарату, дитячим 
церебральним паралічем), а в і руш №8 ДНЗ №24 впроваджує іьсм інклюзивна освіїа. Тож 
результатами проекту тривалий час зможуть користуватись ще й дошкільники, що 
потребують особливої уваги .
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

В результаті здійснення проекту' вихованці групи №8 ДНЗ №24 отримають чисту, 
комфортну та безпечну кімнату для реалізації своїх культурно-гігієнічних потреб, будуть 
покращені санітарні умови; підвищиться якість зручного та безпечного користування 
дітьми туалетом; реалізується принцип найкращого забезпечення інтересів дитини; будуть 
створені умови для тендерного, естетичного та культурно-гігієнічного виховання дітей.

Таким чином маленькі мешканці нашого міста, згідно зі стратегією розвитку 
Вінниця - 2020 , будуть ефективно забезпечені правом на безпечне та комфортне життя.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість,і рн.

1 .Ви і ра ї ні матеріали:

1 .шпаклівка (чорнова та чистова) 2610

2 ґрунтовка 10л. 202

З.водоемульсія 15л. 680

4.фарба кольорова 3 л. 90

4.плитка полова 13 м2 1040

5. плитка для стін 22 м2 1760

6. унітази 2 шт. 1960

7. умивальники 2шт. 1400
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8.труби металопластикові 70

9. змішувачі 2шт 1000

10 плінтуса потолочні 20 м2 140

2. Транспортні витрати 150

3. Виконання робіт 9500

РАЗОМ: 20602

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 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 
С.С̂ Ог.■. $. . ?&???..... для зазначених вище цілей у

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) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)
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СТОРІНКУ HFOKXMHO РОЗДРУКУ ВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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

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

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
вул. '___

№

тел.:

Серія та 
№
паспорту

п
[і

о \q

У

2 . Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
вул._____ , буд. ___кв._____

e-mail

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

3. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
вул. __, 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, шо є мешканцем міста Віниці.
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