
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 )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Оновлення харчоблоку в дошкільному закладі № 18.

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

«X» великий П  малий 
Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Мікрорайон Олійножирового комбінату, приміщення харчоблоку закладу «Дошкільний 
навчальний заклад №18 «Зірка» м. Вінниці»

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

м. Вінниця, провулок Гладкова, буд. 7

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Капітальний ремонт та переобладнання харчоблоку Дошкільного навчального закладу 
№ 18 «Зірка» м. Вінниці новітнім обладнанням та устаткуванням для забезпечення 
якісного харчування дітей та працівників закладу за європейськими стандартами, 
зменшення рівня споживання води, тепло- та електроенергії.
Проект передбачає:
- заміну мереж тепло-, водо постачання, каналізації;
- заміна віконних та дверних блоків на металопластикові;
- встановлення нового електрообладнання та устаткування, яке дозволяє застосовувати 
сучасну технологію приготування страв для дітей і забезпечує економію електроенергії;
- проведення ремонтних робіт, а саме: ремонт стелі, оздоблення стін та підлоги кахельною 
плиткою.

Це сприятиме покрашенню роботи харчоблоку в дитсадку, полегшенню важких 
умов праці робітників харчоблоку, також сприятиме дотриманню охорони праці та 
техніки безпеки на робочому місці, а малюки будуть куштувати страви «високої кухні».

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 «Вішші^-20Ж».
носить капітальний характер, зазначається можливість користуванню
проекту особами з особливими потребами ): !:№С;р̂ ,к ю̂дич.«, та ог.ь |
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Основна мета:
- створення енергоощадного харчоблоку, який передбачає якісне підвищення 
температурного та світлового режиму, зменшення рівня споживання теплової та 
електричної енергії;
- перетворення приміщення харчоблоку пострадянського типу у сучасне і комфортне 
середовище;
- покращення технологічних процесів приготування їжі та забезпечення раціональним, 
безпечним і якісним харчуванням маленьких вихованців дитсадка;
- створення умов для полегшення роботи працівників харчоблоку;
- забезпечення якісного дотримання вимог нормативних документів по охороні праці, 
техніки безпеки, безпеки життєдіяльності дітей та працівників дошкільної установи.
Для вирішення даної проблеми треба виконати наступне:
- відремонтувати мережі водо-, теплопостачання, каналізації;
- встановити якісне новітнє технологічне обладнання;
- провести ремонт приміщення харчоблоку дошкільного закладу.
Реалізація даних завдань дасть можливість:
- створенню комфортних умов для організації харчування в дошкільному навчальному 
закладі;
- забезпеченню дієтхарчування та зменшенню захворюваності серед дітей, які 
страждають на хвороби органів травлення;
- забезпеченню якісного, безпечного, раціонального, збалансованого харчування 
відповідно до віку і стану здоров’я вихованців;
- отриманню щорічного економічного ефекту за рахунок модернізації обладнання;

Даний проект носить капітальний характер, тому результатами даного проекту 
зможуть користуватися вихованці дошкільного навчального закладу № 18, їх батьки, 
працівники закладу, учні початкових класів навчального закладу «ЗОІІІ І-ІІІ ступенів 
№ 20 ВМР», філія якої знаходиться у приміщенні дошкільного закладу, гості установи.

Відповідно Стратегії розвитку «Вінниця - 2020» до п.7.4.1. Цільї: «Місто дружне 
до дітей» зазначено, що діти -  привілейована категорія мешканців міста, яка заслуговує 
на особливу увагу з боку усіх членів територіальної громади. Як місто, дружнє до дітей, 
Вінниця бере на себе зобов’язання втілювати в життя на місцевому рівні засади Конвенції 
ООН «Про права дитини», а саме реалізацію права кожної дитини бути рівноправним 
членом міської громади. Також в Стратегії розвитку зазначено необхідність поступового 
приведення до належного матеріально-технічного стану приміщень усіх закладів системи 
дошкільної, загальної та позашкільної освіти і комфортні умови перебування у них дітей. 
Одне з головних місць у Стратегії розвитку посідає модернізація усієї системи тепло- та 
енергозабезпечення міста відповідно до сучасних технологічних і екологічних вимог для 
забезпечення комфортних умов праці, проживання у місті всіх його мешканців і гостей.

Реалізація даного проекту сприятиме поєднанню зусиль територіальної громади 
міста у важливій справі - формуванні здорової особистості дитини.

6. Обґрунтування бенефіціарія проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
- діти віком від 1,5 р. до 6(7)р. -  більше 200 дітей;
- учні 1 -  4 класів -  більше 80 дітей;
- працівники закладу -  45;
- гості та відвідувачі дитячої установи.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
1. Отримання щорічного економічного ефекту .
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2. Підвищення якісних показників харчування..
3. Забезпечення санітарно -  гігієнічних та сучасних технологічних умов приготування їжі 
для малюків.
4. Дотримання вимог нормативних документів по охорони праці та техніки безпеки 
учасників навчально -  виховного процесу.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1 .Капітальний ремонт приміщення харчоблоку: заміна 
вікон, дверей, плитки.

460 000 тис. грн.

2.0новлення систем водопостачання, каналізації, тепло
та енергопостачання, вентиляційного обладнання.

350 000 тис . грн.

3. Встановлення протирочно-різальної машини. 22 000 тис. грн.

4.Заміна електроплит. 66 000 тис. грн

5. Заміна столів. 20 200 тис. грн.

6. Заміна електром’ясорубок. 32 000 тис. грн.

7. Заміна електросковороди. 27 000 тис. грн.

8. Заміна стелажів і шаф. 20 800 тис. грн.

РАЗОМ: 998 000 тис. грн.

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
паіаІі\а.те1пікЛ8(д)таіІпі для зазначених вище цілей

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.
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11. Інші додатки (якщо необхідно):

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



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РО*ДРУКУВАТИ 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 дані Підпис***

Н е  А Ь И И І С  

U А ТА А Я

Поштова адреса:
вуї

e-mail

№
тел.;

Серія та
№
паспорту

і - н  т і і

■ ■ і ■__ I I —І

-  —к Л  ЛГ

2 .

С / а л ^ м -

Поштова адреса; 
ey.IL _____  ,

e-mail:

№
тел.:

Г" I “ I— ГЛ— I— I— !— Г

Серія та 
№
паспорту

1 і » ї ї і і
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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