
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2017 році

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

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Зона відпочинку -  «На краєвиді».

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

великий X малий

Проекг буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону): 
мікрорайон «Старе місто»

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
*

м. Вінниця, вул. Жовтнева (Натана Альтмана), територія навпроти будинку №10

4. Короткий опис проск-іу (не більше 50 слів )
Створення дитячого та спортивного майданчика

5. Опис проекту (основна мета проекту: проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення: пояснення, чому саме це завдання повинно бути реаіізоване 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 капітаїьний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):

Звертаю вашу увагу до проблеми дозвілля у нашому мікрорайоні. Так як. більшість 
людей не має де проводити свій вільний час або гуляти з дітьми. Вирішенням цієї 
проблеми -  встановлення невеличкого спортивного і дитячого майданчику для 
комфортного проведення свого вільного часу як дітей так і для дорослих.

Формування здорової нації - надзвичайно актуальна проблема сьогодення. 
Закладати основи здорового способу життя слід з дитинства. У відповідності до Стратегії 
р о з в и т к у  «Вінниця-2020» одним із показників є - обсяг інвестицій у спортивні споруди, а 
одна із цілей стратегії - «Здорове місто» - це місто, яке створює належні умови для 
Формування і збереження здоров'я.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які типж-ут^
користуватися результатами проекту) ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
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М С Рием ь ю ри дичн и х  т*  « о и ч н и х  о с іб

Ьг>Ь€СЇРАиіМ

Г Дата ~~ ж  щ щ г  7

іпдЄКС



Жителі мікрорайону «Старе місто».
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Мешканні зацікавленні у спорядженні вищевказаної зони відпочинку, оскільки молоді 
буде де проводити свій вільний час, батьки будуть знати де знаходяться їхні діги. а люди 
старцюго віку в комплексі зможуть покращувати свос здоров’я. Також це створить умови 
для рухової активності дітей. Встановлення загальної зони дозвілля покращить 
благоустрій у мікрорайоні.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Дитячий комплекс Метелик 28200

2. Карусель Три Пелюстки 9800

3. Гойдалка-балансир Класік 3000

4. Гойдалка Човник 15700

5. Пісочниця 5200

6. Спортивний комплекс Олімпієць 28000

7. Лавка Класік 2 шт. 3360

8. Загорожа 25000

9. Облаштування території 20000

10. Урна 1400

11. Монтаж 25000

РАЗОМ: 164660

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 (інеобхідно 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 
ду мками, шформацією, можливих узгоджень і т.д. (Необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
yuriy777st@gmail.com для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси^-:

mailto:yuriy777st@gmail.com


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) Додаток 1: Список мешканців міста Вінниці, які підтримують цей проект.
б) Додаток 2: Мапа з зазначеним місцем реалізації проекту.
в) Додаток 3: Фото місця реалізації проекту

*



Додаток 2
до Форми проекту



Додаток 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:

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

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


