
ПРОЕКТ,
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2017 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):
Енергоощадний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 ім. Д.І. 
Менделєєва Вінницької міської ради»

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

О  великий + малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Ленінський район, приміщення закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 ім. Д.І. 
Менделєєва Вінницької міської ради»

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

м. Вінниця вул. Гоголя, 18

4. Короткий опис проекту (не бііьше 50 слів)

Проект передбачає заміну віконних та дверних зовнішніх і внутрішніх блоків у 
приміщенні закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 ім. Д.І. Менделєєва 
Вінницької міської ради» для забезпечення економії теплової та електроенергії, створення 
комфортних умов для учнів та працівників закладу.

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 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 -  створення енергоощадного навчального закладу, який передбачає якісне 
підвищення температурного та світлового режиму для учасників навчально-виховного 
процесу, підвищення безпеки та зменшення рівня споживання теплової та електричної 
енергії.
Проблема -  у ЗИМОВИЙ період температурний режим у закладі гтруїпугт^.р у ^н’я^ку-ід------
потрухлявілими віконними блоками, ресурс яких давно скінчився. М#ьЬКЛтРА

і 31;,ДІЛ ЗВЕРНЕНЬ
ЮРИДИЧНИХ та її»«*-

.........



старих віконних та дверних блоків втрачається значна кількість теплової та електричної 
енергії.
Запропоновані рішення -  заміна застарілих дверних та віконних блоків
Заміна віконних та дверних блоків призведе до поліпшення температурного та світлового
режиму закладу, значної економії бюджетних коштів, спрямованих на оплату тепла та
електроенергії, зменшення рівня захворюваності учнів та працівників закладу, створення
комфортних умов для забезпечення навчально-виховного процесу. Заміна дверних блоків
поліпшить доступ осіб з особливими потребами до приміщення закладу через відсутність
порогів.
Даний проект носить капітальний характер, тому результатами даного проекту зможуть 
користуватися учні закладу, працівники закладу, особи з особливими потребами 
відповідно до п. 7.4.1. Ціль 1: Місто дружнє, до дитини визначеному у Стратегії розвитку 
«Вінниця -  2020», де зазначено про реалізацію права кожної дитини бути рівноправним 
членом міської громади, що має доступ до кожної з основних послуг, важливість дбати 
про підвищення якості охорони здоров’я дітей, освіти, забезпечення їх права жити в 
належних умовах. Особлива увага має бути приділена дітям із сімей, які опинились у 
складних життєвих обставинах, дітям з обмеженими фізичними можливостями та тим, які 
живуть без адекватної підтримки сім’ї. Реалізація даного проекту сприятиме поєднанню 
зусиль громади у важливій справі -  формуванні гідної здорової особистості дитини.
6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
- учні школи віком від 6 до 18 років (1620 учнів);
- діти з особливими потребами;
- учасники конкурсів, предметних олімпіад, заходів різного рівня,
- учасники зовнішнього незалежного оцінювання з особливими потребами;
- працівники закладу (вчителі, обслуговуючий персонал);
- студенти-практиканти.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
1. Підвищення рівня температурного режиму.
2. Отримання щорічного економічного ефекту за рахунок заміни застарілих вікон та 
дверей на нові енергозберігаючі.
3. Виконання вимог охорони праці та техніки безпеки у закладі.
4. Зменшення рівня захворюваності учнів та працівників закладу.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1 Заміна 40 віконних блоків 150,000 тис. грн.

2. Заміна 3 дверних блоків 30,000 тис. грн.

3 . Оздоблювальні роботи (ремонт дверних та віконних 
укосів)

20,000 тис. грн.

4.

РАЗОМ: 200,000 тис. 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 тл . (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
......................................................................... для зазначених вище цілей ^  /^7

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

з



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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

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

І.Пінкусевич Андрій 
Юрійович

Поштова адреса: < 
* 

_Ч
\

e-mail:

№
тел.:

1 ! 1 1 1 \ 1 1

Серія та 
№
паспорту

-- . — - г г 1 - 1 - 2

2 . Поштова
вул.

щреса: (індекс) 
, буд.___ кв

, м. ВінницЯ

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, що е мешканцем міста Віниці.
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