
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці 
у 2017 році

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ’ЯЗКОВИМИЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Якісна питна вода -  здорова людина

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

□  великий К  малий

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

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
м.Вінниця, вул. Келецька, 67

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Буріння артезіанської свердловини для загального користування в густозаселеному районі 
міста -  Вишенці, з метою вирішення проблеми якісної питної води.

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 подаїьше 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 ):
Останнім часом проблема якісної питної води в місті Вінниці загострюється. За даними 
ВООЗ більш як 80 відсотків хвороб, які має людина, пов’язані із якістю води, яку вона 
вживає. Тому проект спрямований на вирішення проблеми якісної питної води для 
густо населеного району Вінниці шляхом буріння артезіанської свердловини для 
загального користування мешканців міста.

Проект відповідає Стратегії розвитку міста Вінниці 2020, а саме Пріоритету 4 «Якість 
соціального життя», зокрема цілі 3 «Здорове місто».

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту
користуватися результатами проекту)

(іосновні групи мешканців, які зможуть
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До основних груп мешканців, які зможуть користуватись результатами проекту 
відносяться: жителі навколишніх будинків, загально чисельністю близько 3000 осіб.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
- вирішення проблеми якісної питної води жителів прилеглих будинків;
- профілактика захворювань, пов’язаних із низькою якістю питної води жителів прилеглих 
будинків;
- покращення здоров’я та самопочуття жителів прилеглих будинків.

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

Складові завдання
Орієнтовна вартість, 

грн

Буріння (ціна за 1 погонний метр 480-800 грн)*150 м 96000

Матеріали (насос, труби і т.д.) 15000

Поверхневі роботи 1500

Інформаційний стенд 700

РАЗОМ: 113200

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 ЗМІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
. й І *?.?■. -  . 12 І ? У .  ..............  для зазначених вище ціг~”

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,
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інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло), 
Доступ до цт інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім’я та Прізвище** Контактні дані Підпис***

1.
Ковальчук
Дмитро
Олександрович

Поштова адреса: (

e-mail:

№
тел.:

Т І I I  І І I I  І

Серія та 
№
паспорту

J___ І___ І___ І___ І___ І___ L
2 .
Богуславська
Вероніка
Ігорівна

Поштова адреса:

e-mail:
І І !  1 1 І І

№
тел.:

Серія та 
К е

паспорту

' Т І )

з.
Слізяк
Назарій
Романович

Поштова адресі

e-mail

№
тел.:

Г Г

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.


