
реалізація якого планується за рахунок 
коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці

у 2017 році

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАЛОВЯЕННЯі

1,Назва проекту (не більше 15 слів): Шкільний двір -  безпечний та зручний

2.* Вид проекту^иеобх/дие підкреслити і поставши знак „х", який вказує розмір
витрат): __ .

О  великий малий

Проект буде реалізовано ня території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону): Вишенька

3. Адреса» назва установи/закладу, будинку: вул. В. Порика, б. 20, 
заклад «Загальноосвітня школа І-ІИ ст. КгЗЗ Вінницької міської ради»

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів) Безпечне дозвілля школярів -  це запорука 
збереження життя й здоров’я дітей, створення комфортних умов перебування учнів на 
території закладу. Проект передбачає заміну зеленого рослинного паркану подвір’я школи 
на металеву огорожу, внмощення подвір'я тротуарною плиткою, встановлення 8 лавочок і 
4 вуличних ліхтарів, а також обладнання велосипедної стоянки» Для реалізації проекту 
потрібно 156 м паркану, 844 кв. м. тротуарної плитки, 4 вуличні ліхтарі, 8 паркових 
лавочок та велосипедну стоянку.

5. Оаис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 
чинам 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 вВіютця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами );
Мета проекту -  створити комфортні умови для безпечного перебування дітей на території
навчального закладу, захистити школярів від бродячих собак та проникнення злочинних
елементів на шкільне подвір'я, а також попередження можливих терористичних актів.
Рослинна огорожа, яка зараз відділяє вул. В. Порика і шкільне подвір'я, знаходиться в
плачевному стані, частково взагалі відсутня, що дає можливість стороннім особам та
собакам заходити безперешкодно на територію школи, що становить реальну загрозу
життю та здоров'ю учнів, їхніх батьків і працівників закладу. Таким чином, встановлення
паркану навколо шкільного подвір'я і вуличних ліхтарів, паркових лавочок і внмощення
ПЛОЩІ перед будівлею тротуарною ПЛИТКОЮ, покращення пяяптяфту [ія титул «пчгттттіпчч.-----1
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бвтгів, шо очікують учнів, стануть на перешкоді проникненню небезпечних осіб на 
шкільне подвір’я, полегшать роботу нічним сторожам.
Проект «Шкільний двір -  безпечний та зручний» відповідає Стратегії розвитку міста 
«Вінниці 2020», а сам« пріоритету «Місто, дружне до дитини».
Для реалізації проекту необхідно:
■ 4 шт. вуличних ліхтарів для зовнішнього освітлення по периметру подвір’я школи;
- 8 паркових лавочок;
- 156 м паркану;
- ворота- 3 м;
- З хвіртки - 1,10 м;
• тротуарна плитка - 844 кв. м.;
- рослини для покращення ландшафтного дизайну зеленої площі подвір’я.

6. Обгрунтування бенефіціарІв просту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Бенефіціарами проекту є:

- діти (735 учнів) та їх батьки (1365 осіб);
- працівники шкільного закладу (76 осіб );
- учасники конкурсів, олімпіад, заходів різного рівня;
- люди з особливими потребами;
- студенти-практикаети.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації просілу:
Реалізовуючи проект, ми прагнемо:
- забезпечити безпечне та комфортне перебуванні дітей, особливо учнів з ООП, батьків, 
працівників школи на території закладу;
- створити рівні умови для повноцінного, здорового і безпечного розвитку для всіх дітей 
відповідно до Стратегії розвитку міста «Вінниця 2020»;
- підвищити стан правопорядку та безпеки на території закладу в нічний час;
- покращити естетичний вигляд шильного подвір’я та вул. В. Парика, на якій знаходиться 
заклад.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) промету (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн.

1.Проектно-кошторисна документація 20.000 грн.

2.Встаноалення огорожі (156 м) 100.000 грн.

З.Внмощення двору тротуарною плиткою (844 кв. м.) 20.000 грн.

^Встановлення 4 вуличних ліхтарів 10.000 три.

5.Встановлення 8 паркових лавочок 16.000 грн.

б.Обрізка 10 дерев та кущів 20.000 грн.

7.Послугн ландшафтного дизайнера 4.000 грн.

8.Придбання рослин дня покращення ландшафтного 6.000 грн.



дизайну зеленої площі подвір’я

9.0бшшиання велостоянки 4.000 грн.

РАЗОМ: 200ДЮ0 грн.

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян Україна, п а  належать до 
територіально! гроюиш міста Вшшщі та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додасться. Кожна додаткова сторінка списку повинна мага таку 
ж форму» за винятком позначення наступно! сторінки (необхідно додати оригінал списку у  
паперовій формі)-

Ів.Контяктні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, медосанків, представників ЗМЦ з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і о д  (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду па використання моєї електронної адреси д ія зазначених 
вище цілей

Підпис особи, що дас згоду на використання своєї електронної адреси......І
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вшце 
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької місько! ради), 
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка е недоступною д ія 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) ............ , ................... ................................................... *................. ........



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО Р т/Т РУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ А і ЮРТІ

12. Автор проекту та його контакти! дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Досщуп до цкТ Інформації матимуть дише представники Вінницької міської роди:

Ім'я та Прізвище** Контактні дані ГЦдшіс***

1. Бойко Наталія 
Вікторівна

Поштова адреса:.

і
се-шаіі:

№
тел,:

II М И  II

Серія ТМ 
№
МСПфіу

А  * *  л  Л  А М  *  V

1 1 і 1

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену нада&атк інформацію представникам 
Вінницької міськоїради.

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



Будівля школи (фасад)
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