
ФОРМА ПРОЕКТУ, реалізація якого 
планується за рахунок коштів Бюджету громадських 

ініціатив м.Вінниці у 2017 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

1.Назва проекту (не більше 15 слів):
«Безпечне середовище. Огорожа для дошкільного навчального закладу №17»

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

малийвеликим

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

Староміський район. Малі Хутори___________ _____________________________________

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

м. Вінниця, вул. Чумацька. 268 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 17» 
Короткий опис проекту (не більше 50 слів )

Проект «Безпечне середовище. Огорожа для дошкільного навчального закладу №17»________
спрямований на те. щоб створити для вихованців закладу безпечні умови перебування на 
ігрових майданчиках під час прогулянок. Унеможливити самовільний вихід дітей дошкільного 
віку за межі закладу без супроводу дорослого. Захистити дошкільників від контакту з 
бродячими собаками та уберегти їх від дорожньо-транспортних пригод.___________________

4. 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 
обов ’язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):

Відповідно до Стратегії розвитку «Вінниця-2020». зокрема програми «Місто дружнє для 
дітей», даний проект є актуальним. У рамках проекту передбачається огородження території 
дошкільного навчального закладу №17 безпечним металевим парканом. Основною метою 
проекту є безпека дітей дошкільного віку. Загородивши територію ми зможемо убезпечити
дітей від спілкування із сторонніми особами, захистимо їх вйг- н ̂  іїьк** мкУь

го на своїй території татранспортних засобів. Діти мають бути у безпеці, почуватися віль го на^сі^щ^т^итод)іі
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мають право на безтурботне життя у світлому, чистому, усміхненому місті. Адже, діти -  це 
наше майбутнє.

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

Маленькі вінничани вихованці дошкільного закладу. їх батьки та особи, шо 
супроводжують дошкільників по дорозі в садок.________________________________

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

Забезпечення безпеки дітей дошкільного віку на території закладу та підтримка________
нормальної життєдіяльності закладу в цілому.______

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Демонтаж існуючої огорожі 10 500,00

2. Улаштування фундаментів огорожі 66 500,00

3. Монтаж стовпів, секцій огородження та хвірток 22 500,00

4. Вартість секцій огородження з стовпами та елементами 
кріплення. 67 500,00

5. Вартість хвірток 12 000,00

б.Вартість декоративних елементів 16 000,00

РАЗОМ: 195 000,00|
8. 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).

9. 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
inna.smeianyuk@gmail.com для зазначених више цілей. /~ ) / / / р
Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси/ ^
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначені**'вище цілей.
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Автор проекту та його контактні дані.
«Безпечне середовище. Огорожа для дошкільного навчального закладу №17»

Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

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

1. Інна Сметанюк
Поштова адреса ,
1

/Т
1

V
e-mail:

№
тел.:

м  м  ї ї  м

Серія та 
№
паспорту 1 і  L  1_ І_Ц _ І_

** 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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