
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці 
у 2018 році

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

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯІ

1. Назва проекту (не більше 15 слів): Музей парфумерії
і

/
9

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

□  великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону)'.
Ленінський

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: колишня водонапірна башта у сквері 
Козицького /музей Пам;яті ветеранів війни/ їй або 2й поверх

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )

Відкриття музею парфумерії як туристичного об;єкту

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 користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):

Я знаю як зробити моє улюблене місто ще більш привабливим для жителів і гостей. 
Пропоную відкрити Музей парфумерії. Я дуже добре на цьому розуміюся і знаю як зробити 
це цікавим для широкого загалу.

Є можливість:
-надати зразки різних років для експозиціі;
• тематично оформити приміщення;
- виступати у ролі екскурсовода.
Аналогів в Україні не має /навіть у центрі туристичної У країни -м. Львів/. Є бажання 

зробити неординарний, цікавий, пізнавальний туристичний об;єкт у м. Вінниця.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Жителі та гості міста
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7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
/£

Поява ще одного постійно діючого туристичного об;єкту у м. Вінниця

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекіу (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 .Закупівля зразків для експозицій 65 000

2.Меблі, освітлення 80 000

3.Навчання екскурсовода в аналогічному музеї у м. 
Санкт-Петербург 20 000г

4.Рекламні послуги 10 000

5.

6.

7.

РАЗОМ: 175 000

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) (окрім 
його авторів), що 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
.......... ........................................................... для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання свогї 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 їнтериет (за
наявності)........................................................................................................................



12. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/Г, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

13. Автор проекту та 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 01.06.2010року №2297-VI. Забороняю надавати інформацію 
третім особами без моєї згоди
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

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

1 .Ващук Наталія 
Василівна

Г
Г

е-таіі::

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

1 І І І І 1 І Г

2. Поштова адреса:

е-таіі:

№
тел.:

Серія та 
№

паспорту

3. Поштова адреса:

е-таіі:

№
тел.:

Серія та 
№

паспорту

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

Пол: □  чол. О жін.
Вік: □  16-18 □  19-310 31-400 41-500 51-600 понадбО
Рід занять: О Студент О Працюю О Безробітний О Пенсіонер □  у декретній відпустці


