
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):
..............................................................Сучасна гімназія №17 м. Вінниці

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

х великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житювого 
масиву/мікрорайону) :
...м. Вінниця, вул. Соловйова 2
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

...21050, Фізико-математична гімназія №17, вул. Соловйова, 2, м. Вінниця, Україна

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів ) 
 Встановлення системи відеонагляду

5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він 
спрямований; запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути 
реалізоване і якилі 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 ):
...........  Мета проекту: підвищити рівень безпеки школярів та вчителів,
забезпечити швидке реагування на конфлікти в школі, забезпечити можливість 
батькам спостерігати за за дисципліною.

Сьогодні батьки, діти та вчителі розуміють що час не стоїть на місці, і ми повинні 
швидко реагувати на зміни в суспільстві. Нажаль в стінах навчальних закладів наші
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діти підлягають цілому ряду ризиків, які ми не можемо не помічати. Особливо в такому 
районі, як центр міста. Вчителі та батьки учнів в першу чергу зацікавленні у 
підвищенні заходів безпеки школи, що будуть сприяти підвищенню дисципліни та 
контролю всіх процесів, які відбуваються в закладі.

Система відеоспостереження це один з найкращих способів контролю за 
поведінкою учнів, що дозволить вчасно та оперативно неупереджено реагувати на 
конфлікти, з’ясовувати деталі, причини і навіть попереджати небезпечні ситуації. 
Також система відеонагляду буде працювати в режимі он-лайн та вести цілодобовий 
запис того, що відбуватиметься в стінах школи, на подвір’ї та спортивних майданчиках. 
Також планується виведення зображення деяких камер в мережу Інтернет (на сайті 
школи), що дозволить батькам віддалено спостерігати за поведінкою своїх дітей.

Проект «Безпечна школа» повністю відповідає Стратегії розвитку міста 
«Вінниця:2020», а саме -  пріоритету «Якість життя» та цілі: «Місто, дружнє до 
дитини».

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
...............  Бенефіціарами проекту є учні, вчителі, батьки та інші представники родини
учнів мешканці м. Вінниці, туристи.

• • •

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
... Запуск проекту «Сучасна гімназія №17 м. Вінниці» забезпечить:

• підвищити дисципліну в школі,
• підвищити рівень безпеки дітей та вчителів,
• віддалено контролювати навчальний процес,
• попереджати негативний вплив старшокласників на учнів молодших класів
• оперативно та неупереджено реагувати на конфлікти
• з’ясовувати всі обставини та подробиці ситуацій одразу або через певний 

проміжок часу,
• інформацію з пристроїв можна офіційно використовувати як доказ у 

правоохоронних органах.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)
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Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. ІР камери 4К зовнішнього спостереження, 4 шт. 46 000

2. ІР камери 4К внутрішнього спостереження, 10 шт. 115 000

3. Реєстратор 4К 2 шт. 17 000

4. НОБ 4шт. по бОООООЬ, 34 000

5. Комутатори 4 шт. 21 000

6. Кабель 610 м. 13 000

7. Монітор 2 шт. 36 000

8. Работа і комлектуючі 76 000

РАЗОМ: 358 000 грн.

Відповідальний за обладнання, яке перебуватиме на балансі закладу - директор 
закладу. Подальше обслуговування та ремонт буде здійснюватися за рахунок 
позабюджетних коштів.

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додасться. 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 ЗМ1, з метою 
обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою з г о л у  на викооистання моєї електронної адреси .......
.........  для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси.......................

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 4 с 4с Контактні дані Підпис***

1.

G f̂ni и

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
вул

J

і
e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

і і і і і і і і

С

J____ І____ І____ І____ І____ І____ L

2 . Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
вул.______, буд.____кв._______

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 є мешканцем міста Віниці.


