
ПРОЕКТ,
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 ЯЗКОВИМЯ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
«Від благоустрою шкільної їдальні до збереження з д о р о в ’ я  дітей»

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

И  великий П  малий

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

Ленінський район, комунальний заклад «Спеціалізована загальноосвітня школа І 
ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов №25 Вінницької міської ради»

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

21030, м.Вінниця, вул.Келецька, 89.
Комунальний заклад «Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з 

поглибленим вивченням іноземних мов №25 Вінницької місько? ради»

4. Короткий опнс проекту (не більше 50 слів )
Актуальність даного проекту полягає в тому, що одним із найважливіших чинників 

формування здорового способу життя школярів є організація харчування. Приготування 
якісної їжі, художньо та раціонально оформлений інтер’єр їдальні забезпечує як 
збереження здоров'я дітей, так І позитивне сприйняття життєдіяльності школярами, 
естетичну насолоду та комфорт дітей у зоні відпочинку. Всі ці фактори сприяють 
ефективності навчально-виховного процесу.

Саме тому проект «Від благоустрою шкільної їдальні до збереження здоров’я дітей» 
передбачає модернізацію приміщення їдальні закладу: ремонт та оптимізацію певних зон 

їдальні та придбання сучасної техніки, що дозволить створити комфортні умови дня 
організації правильного та раціонального харчування школярів та працівників закладу.

5. Опнс 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 проекту -  створення комфортних умов для організації правильного 
та раціонального харчування дітей шляхом модернізації шкільної їдальні.

Проблема, на вирішення якої спрямований проект, -  приведення матеріально- 
технічної бази шкільної їдальні у відповідність до сучасних санітарно-гігієнічних вимог 
організації харчування учнів згідно з ДСанПін 5.5.2.008-01.

їдальня посідає одне з найважливіших місць серед приміщень школи. Це і місце для 
прийому їжі, і територія відпочинку, де мають панувати комфорт, позитивна атмосфера та 
повинні головувати санітарно-гігієнічні норми. Кольорова гама приміщення, якість меблів 
та їх зручне розташування, загальний дизайн приміщення, сучасне технічне обладнання -  
все це є запорукою створення справжньої зони комфорту в шкільному середовищі, 
гарантією збереження здоров’я дітей.

Якісна їжа, естетика та раціональність дизайну шкільної їдальні позитивно впливає 
як на підвищення апетиту, покращення настрою молодших школярів, так і на відновлення 
їх емоційних і фізичних сил, що збільшить учнівську працездатність під час навчально- 
виховного процесу.

Проект «Від благоустрою шкільної їдальні до збереження здоров’я дітей» 
відповідає Стратегії розвитку міста «Вінниин-2020». а саме Стратегічному пріоритету 4 
(7.4.2.Ціль 2: Місто молодих. Реалізація заходів, спрямованих на охорону здоров’я).

Приміщення їдальні має площу 350 кв.м. і розташоване на першому поверсі будівлі 
закладу. їдальня має прямокутну конфігурацію. Висота приміщення становить 3 м.

В 2016 році у шкільній їдальні було здійснено частковий ремонт: відремонтована 
посудомийна кімната та встановлена сучасна посудомийна машина. Фінансування 
відбулося завдяки взаємодії з батьківською громадою закладу та залученню спонсорських 
та благодійних внесків. Даний проект є продовженням розпочатих заходів.

У приміщенні для приготування їжі планується встановлення сучасної техніки: 
витяжки, холодильної камери, м’ясорубки, тістомісильної машини, конвекційної пічки 
«Пароконвектомат».

Крім того, буде здійснено ремонт у зоні безпосереднього харчування школярів 
(стеля, підлога, стіни) та заміна дверного блоку, меблів.

Використання нового обладнання буде сприяти покращенню якості роботи кухарів, 
приготуванню здорової їжі для дітей та збереженню їх здоров’я.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

Бенефіпіарамн проекту є учні (820 чол.), працівники закладу (82 чол.), батьки та 
інші представники родин учнів (понад 1640 чол.).

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

1. їдальня перетвориться на сучасну зону прийому їжі, відпочинку та комфорту.
2. Приміщення їдальні буде оновлено завдяки якісним ремонтним матеріалам та 

оригінальному дизайнерському рішенню.
3. Відбудеться оновлення та заміна матеріально-технічної бази шкільної їдальні.
4. Буде забезпечено належні умови для покращення роботи працівників їдальні.
5. Підвищиться кількісний та якісний рівень харчування учнів та працівників закладу.
6. Підвищиться рівень позитивного сприйняття школярами життєдіяльності у школі, 

ефективність навчання учнівського загалу.
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8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, 
грн

1 Матеріали на ремонтні роботи у  приміщенні їдальні:
1.1.Керамічна плитка на підлогу, стіни та колони (435 кв.м.)
1.2.Підвісна стеля «Армстронг»
1.3.Шпаклівка 
Всього;

100 000 грн. 
35 000 грн. 
8 000 грн. 

143 000 грн.

2.Проведення ремонтних робіт (оплата праці) 62 000 грн.

3 .Реконструкція вентиляційної системи:
3.1 .Витяжний зонт
3.2.Витяжна труба
3.3.Електрична система вентиляції 
Всього:

6 000 грн.
3 000 грн.
4 000 грн. 

13 000 грн.

4.Закупівля обладнання:
4.1.Казан піщеварочний
4.2.Професійна промислова м’ясорубка
4.3. Піч пароконвекційна
4.4. Промислова електрична сковорода
4.5.Тістомісильна машина
4.6.Жарочна трьохсекційна шафа
4.7.Гастроємність (3) та протвень (12)
4.8.Холодильне обладнання 
Всього:

85 000 грн. 
30 000 грн. 

200 000 грн. 
50 000 грн. 
40 000 грн. 
30 000 грн.
11 400 грн. 
50 000 грн. 

496 400 грн.
—

5 .Заміна меблів:
5.1.Лінія роздачі
5.2.Виробничі столи для приготування їжі (5)
5.3.Подвійна кондитерська шпилька 
5.4.0дносекційна миєчна ванна
5.5.Столи (50)
5.6.Стільці (300)
Всього:

28 000 грн. 
30 000 грн. 
8 300 грн.
7 000 грн. 
50 000 грн. 
60 000 грн. 

183 300 грн.

6.Заміна дверного блоку 10 000 грн.

РАЗОМ: 907 700 грн.

з



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 
volozhaninahelen@gmail.coin для зазначених вище цілей

л_ ґ Я  ✓  ___

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ...
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазна^йшх 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) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схемл тощо)
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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***

1 .Воложаніна 
Олена
Інокентіївна

Поштова адреса: 
в

e-mail: volozhaninahelen@gmail .com

№
тел.:

Серія та
№
паспорту І

/  ) 

СУ

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 Вінниці.
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Приміщення« які потребують модернізації

Додаток 2
до проекту
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Приміщення, в якому вже проведена модернізація

Додаток З
до проекту
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Додаток 4
до проекту

Зразки дизайнерських рішень для приміщення шкільної їдальні
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