
ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Віиниці 
у 2018 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):
Відродження літного театру в Тяжилові.................................................

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

□  великий X малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву мікрораиопу) :
мікрорайон Тяжилів, в дворі будинків вул.Ватутіна,34,36,44 та вул. Москаленка,

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

Двір будинків вул.Ватутіна 36 та Москаленка 40

4. Короткий опис проекту (не більше 50 сіів)

Метою проекту є відновлення роботи літнього театру, що знаходиться в дворі будинків 
вул.Ватутіна 36 та Москаленка 40. Літній театр стане найпопулярнішим місцем відпочинку 
та святкувань усіх вікових категорій жителів Тяжилова.
Влітку тут будуть проходити спектаклі, концерти, майстер-класи, виставки, презентації, 
фестивалі та літературні читання.
Пропоную провести модернізацію та облаштування території театру під відкритим небом: 
зробити ремонт фундаменту та звести криту сцену, встановити зручні лави для глядачів, 
облаштувати урни для сміття.

5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і якии 
чинам його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб ’єкт, якии 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 ):

Мало хто знає, що у дворі будинку по вул. Ватутіна 36 (біля садочку̂  колись був літній 
театр. На жаль зараз від нього залишились лише кам'яний фундаме ш нш едмомикш і* РАДА 
лавочок. А буквально кілька десятків років тому на цій сцені виступала ДІткмдеяФШдаздиь

40. ..

р е с с т ч *  я т с *  аттттх и  ффмш х  о с *

Двт*
ІНДЕКС



вірші, танцювали, влаштовували фестивалі творчості та єднання. Напевно камені досі 
пам'ятають той вир позитивних емоцій та дитячої радості.
Літній театр у дворі міг би стати чудовим майданчиком для міських заходів. Але багато 
років він -  занедбаний. Тому я вважаю, що даний об’єкт культури неодмінно потрібно 
відновити, відбудувати та відродити традиції влаштування тут сімейного дозвілля.
Метою проекту є відновлення роботи зеленого театру, що знаходиться в дворі будинків 
вул.Ватутіна 36, вул.Москаленка 40 та дитячого садочку№14.
Влітку тут будуть проходити спектаклі, концерти, майстер-класи, виставки, презентації, 
фестивалі та літературні читання. Адже саме всебічний розвиток молоді, діток та школярів 
одна з головних спрямувань стратегії нашого міста «Вінниця-2020». Літній театр об’єднає 
громаду, кожен знайде тут для себе щось цікаве!
Пропоную провести модернізацію та облаштування території театру під відкритим небом, 
зробити ремонт фундаменту та звести криту сцену, встановити зручні лави для глядачів, 
облаштувати урни для сміття.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Всі мешканці мікрорайону Тяжилів та гості міста

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Поява нової платформи, яка стане не тільки чудовим місцем для відпочинку, а й місцем, де 
влітку можна проводити безліч культурних та масових заходів, зокрема: виставки, майстер- 
класи, концерти, фестивалі, покази, тощо.

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, грн

1 Реставрація фундаменту сцени 30 000,00

2.Зведення накриття та сцени 90 000,00

3. Лавочки 50 000,00

4. Смітники 10 000,00

5.Проектна документація 10 000,00

6. Підключення до електромережі 10 000,00

РАЗОМ: 200 000

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 ...........................................................................  для зазначених вище цілей

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. 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) фотографіяЛ, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми

тощо) ...................................................................................................



СТОРІНКУ Н ЕО БХ ІДН О  РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

13- Автор проекту та його контактні дані (дат необхідно вписати чітко / зрозумію). 
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 беї моєї згоди.
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

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

Пол: І- 1 чол. _; жін.
Вік: Ю 16-18 О  1 9 -3 1 0  31-40 Г] 41-50С  51-60 □  понадбО
Рід занять: [..‘1 Студент НІ Працюю і"7і Безробітний ПІ Пенсіонер □  Підприємець




