
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 реєстрам )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Заохочення мешканців м. Вінниці до сортування побутових відходів.

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

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

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

...........Немає конкретної установи чи закладу.........................................

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Проект передбачає заохочення мешканців міста Вінниці до сортування побутових відходів 
кількома шляхами: шляхом надання обладнання (побутових контейнерів для сміття); 
шляхом укладання угод та часткової компенсації плати за вивезення сміття тим 
мешканцям, які зобов’язуються сортувати сміття.

5. Опнс 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 
обов ’язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):
Основна мета проекту -  збільшення кількості домогосподарств (мешканців) які сортують 
побутові відходи. Введення в повсякденну практику традиції сортувати побутові відходи. 
Велика частина відходів є сировиною для повторної переробки і замість того щоб 
збільшувати відходи на звалищі може бути повторно використана на виробництві (папір, 
скло, пластик). У Вінниці запроваджено роздільне збирання відходів апр при цьому
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несвідомість мешканців не дозволяє на повну використовувати роздільне сортування 
сміття. Доки не буде поширеною практика сортувати сміття в побуті -  не буде і 
роздільного збирання відходів. Для того треба стимулювати громадян починати 
сортування у себе в квартирі (будинку). Одним з ефективних методів є надання вигоди і 
преференцій тим, хто сортує. Таким заохоченням може бути надання обладнання - 
контейнерів для сортування. А, також, заохоченням може стати зменшення (або 
компенсація частини оплати) за вивезення сміття, яку сплачує кожен вінничанин. Таке 
заохочення логічно надавати тим, хто сортує в себе перед викиданням побутове сміття. 
Мета проекту відповідає стратегії Вінниця - 2020 в частині Стратегічний пріоритет З 
«Сталий екологічний розвиток і покращення якості надання комунальних послуг», 
7.3.2.Ціль2: Енергоефективність та захист навколишнього середовища (Збирання 
переробка та знищення відходів), 7,З.З.ЦільЗ: Надання комунальних послуг на рівні 
європейських стандартів.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Мешканці міста Вінниці, які свідомо долучились до ініціативи сортування побутових 
відходів і які в себе вдома сортують сміття на «вологі» та «сухі» відходи перед тим як 
викинути.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Очікується, що в результаті проекту зросте кількість мешканців Вінниці, які будуть 
свідомо підходити до сортування побутових відходів. Зменшиться кількість відходів, які 
підлягають захороненню. Відповідно зросте кількість тих відходів, які є сировиною для 
вторинної переробки і повторного використання.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Інформування жителів про можливість участі у 
проекті

10000,00 грн.

2. Укладання угод з зацікавленими вінничанами -  до 
1000 осІб-квартировласників

8,00*1000= 8000,00 грн.

3. Закупівля та передача побутових контейнерів для 
різних типів відходів до 1000 комплектів

34,00*2* 1000=68000,00грн

4. Компенсація частини вартості оплати за вивезення 
сміття учасникам проекту -  до 1000 учасників

100,00* 1000=100000,00грн

РАЗОМ: 186 000,00 грн.
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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

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/і', які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

vmncei@gmail.cora для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для з ених вище

з



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЧ ДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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

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

1. Олександр Мельник Поштова адреса: 21050, м. Вінниця,
ґ Л

е-шаіі: vinncei@gmail.com

№

тел.:

С«рія та 
Jfe

паспорту

а / /

2. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
вул.______, буд.____кв._______

e-mail:

№
тел.:

Сер» та 
Jfe
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, що є мешканцем міста Вінниці.
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