
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці 
у 2018 році

Ідентифікаційний номер проекту
(нписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ 'ЯЗКОВИМИ ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

І.Назва проекту (не більше 15 слів): проект «Відкрита сцена на Артинова»

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

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону): Ленінський район, вул. Архітектора Артинова

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: м. Вінниця, вул. Архітектора
Артинова, 21, заклад «Вінницька дитяча музична школа № 1»

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів) створення «Відкритої сцени на 
Артинова» на ганку закладу «Вінницька дитяча музична школа № 1» для 
проведення культурно-мистецьких заходів учнями школи та іншими 
мешканцями міста, зокрема людьми з обмеженими можливостями.

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 корисп
проекту особами з особливими потребами ): в ідділ  з в е р н е н ь
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Мета: надати можливість учням школи демонструвати свої досягнення на 
відкритому майданчику, а також створення музичного осередку для 
проведення мистецько-культурних заходів, що забезпечить згідно зі 
«Стратегією розвитку міста 2020» виконання стратегічних пріоритетів: 
«Формування креативного міського середовища», «Місто культури», «Місто 
дружнє до дитини», «Місто соціальної згуртованості» .

Проект вирішує проблему браку відкритих сценічних майданчиків у м. 
Вінниці.

Проект складається з наступних компонентів:
- Встановлення сценічного подіуму на ганку закладу;
- Встановлення тематичних скульптур;
- Встановлення пандуса;
- Встановлення велопарковок;
- Заміна асфальтного покриття декоративною плиткою;
- Встановлення урн для сміття;
- Створення ландшафтного дизайну.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Основними групами які будуть користуватися результатами проекту будуть 
мешканці та гості міста, а також учні, батьки та вчителі закладу «Вінницька 
дитяча музична школа № 1», що підвищить культурно-освітній рівень містян 
та надасть можливість презентувати свої досягнення творчим колективам 
міста.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Основний очікуваний результат - це створення нового сценічного майданчику 
в місті, покращення естетичного вигляду центральної історичної частини 
міста, створення нової фотозони для туристів, що є виконанням пункту 7.5.2. 
«Стратегія розвитку Вінниця 2020» щодо дизайну й привабливості 
центральної частини міста.



8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість). (Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість 
розробки проектно-кошторисної документації).

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

1. Виготовлення та встановлення скульптурних 
композицій 500 000,00 грн.

2. Впорядкування площадок: плитка, сходи, квітники, 
пандус, урни для сміття 250 000,00 грн.

3. енергозберігаюче освітлення: ліхтарі 100 000,00 грн.

4. Створення естетичних насаджень 60 000,00 грн.

5.

6.

7.

РАЗОМ: 910 000,00 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 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 іт п и і пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і тл . (необхідне підкреслити):

а) вк
І & і .

моєї елеа) висловлюю свою згоду на використання
И.і.... для зазначених вище цілей 

✓тТНсх/г. СсСо2 .

адреси

чених вище
Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зі 
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради), 
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
11. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту 
з громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за
наявності)............................................................................................................................

12. Інші додатки (якщо необхідно)'. 
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,

З



б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУ КУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

13. Автор проекту га Його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних 
Вінницької міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України "Про 
захист персональних даних" від 01.06.2010 року №2297- VI. Забороняю надавати інформацію 
третім особами без моєї згоди.
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

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

Пол: □  чол. □  жін.
Вік: □  16-18 □  19-31 □  З М О П  41-50П  5 1 -6 0 0  понад60
Рід занять: □  Студент (НІ Працюю □  Безробітний О  Пенсіонер О  Підприємець
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