
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив іи.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):
«Повна заміна огорожі у ДНЗ№1 Слов’яночка»

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

П  великий X малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):
Ленінський район, Слов’янка

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

вул. Миколи Амосова, 48-а, м. Вінниця, 21100, ДНЗ№1 «Слов’яночка»

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Повна заміна огорожі у ДНЗ№1 «Слов’яночка» шляхом демонтажу старої та 
встановленням нової. Це забезпечить ДНЗ№1 «Словя’ночка» в першу чергу підвищеною 
безпекою для дітей, що там навчаються, а також охайним виглядом території садочку.

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 цього проекту -  підвищення безпеки та комфорту перебування вихованців 
ДНЗ№1 «Слов’яночка», шляхом повної заміни огорожі навколо території закладу. 
Причина повної заміни огорожі є повне зношення старої огорожі, що була встановлена ще 
у 80-х. У багатьох місцях цієї огорожі є дірки, а також повністю зносилися кріплення 
секцій огорожі до стовпчиків. Керівництво закладу по можливості «полатало» проблемні 
місця, але це не вирішило проблеми з огорожею.

ДНЗ знаходиться на перехресті вул. Миколи Амосова(Мєдвєдєва) та вул. 
Миколайчука(Фелікса Кона). Дві сторони території виходять на проїзну 1 
достатньо великий потік автомобілів. Тому вкрай важливо, щоб огорожа,
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територію дитячого садочку захищала дітей від можливих небезпечних ситуацій на дорозі, 
що проходить повз, а також від проникнення на територію підозрілих осіб та бродячих 
тварин.

Проект відповідає стратегії розвитку Вінниця-2020 «Місто -  дружнє до дітей», а саме 
пунктам:

- Забезпечити поступове приведення до належного матеріально-технічного стану 
приміщень усіх закладів системи дошкільної, загальної та позашкільної освіти і 
комфортні умови перебування у них дітей, доведення їх мережі до чисельності, яка 
відповідала б потребам міста.

- Підвищити безпечність проживання дітей у місті, посилити профілактику 
правопорушень спрямованих проти дітей, ДТП, та нещасних випадків.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
- Вихованці ДНЗ№1 «Слов’яночка» віком від 2 до 6 років(480 вихованців)
- Майбутні вихованці ДНЗ№1 «Слов’яночка»
- Працівники ДНЗ№1 «Слов’яночка»

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
- діти почуваються безпечніше під час прогулянки
- неможливість проникнення сторонніх осіб на територію ДНЗ№1 «Слов’яночка»
- зменшення кількості нещасних випадків на дорозі за участі дітей у місті
- охайний вигляд території ДНЗ№1 «Слов’яночка»
- задоволені батьки та діти, що відвідують заклад
- підвищення рівня ДНЗ№1 «Слов’яночка»

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Демонтаж старої та монтаж нової огорожі 
(бОгрн/м.п) 22 740 грн

2. Огорожа зі зварної сітки + кріплення + стовпи 
(Ь -  1.73,1 -  368 м.п.)

120 960 грн

3. Ворота (Ь -1.73, Ь - 4м.) -  2 пгг 25 510 грн

4. Хвіртка (Ь - 1.73, Ь - їм.) -  3 шт 15 798 грн

РАЗОМ: 185 008 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
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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 
pke2@rambler.ru 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.
11. Інші додатки (якщо необхідно):

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

з

mailto:pke2@rambler.ru


СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло).

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

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Віниці.
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ДОДАТКИ

А) Фото огорожі та її пошкоджень





9



10







12



13



^и
ін

и*

Б) Місце ДНЗ№1 «Слов’яночка» на карті
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В) Зразок бажаної огорожі зі зварної сітки


