
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 ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
........................ Бібліотека здатна дивувати......................

г

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

т  великий і_] малий

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

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

................................... проспект Космонавтів, буд. № 63............
....................... Центральна бібліотека для дітей та юнацтва

4. Короткий опис проекту' (не більше 50 слів)  /
Створення міні - «Музею іграшки», лялькового театру «Сонячний зайчик» та 

бібліокінозалу «Аншлаг? Аншлаг!» в приміщенні бібліотеки, встановлення зеленої 
каркасної скульптури «Книжка» на газоні біля входу до бібліотеки.

Це дасть можливість долучитися до облаштування нового майданчика для 
креативного відпочинку та творчості всім небайдужим мешканцям мікрорайону, 
вихованцям школи мистецтв «Вишенька», Вінницької дитячої художньої школи та 
Вінницького міського палацу дітей та юнацтва ім. Л. Ратушної.

5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реачізоване і яким 
чином його реиіізація 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):

Облаштування в бібліотеці зони для розваг і читання, сприяння комунікації та 
взаємодії, інтелектуальному і художньо-естетичному розвитку та творчій самореалізації 
дітей та громади шляхом створення міні - «Музею іграшки», лялькового театру «Сонячний 
зайчик» та бібліокінозалу «Аншлаг? Аншлаг!», що відповідає Стратегічному пріоритету 5. 
Збалансований просторовий розвиток Стратегії розвитку «Вінниця-2020», а саме:

Ціль 5: Формування креативного міського середовиша, одним з підпунктів якої с 
проектування яскравого публічного простору та формування мережі творчих установ, в 
тому числі інноваційного характеру, зокрема міні-музеїв та міні-театрів 
Також проект відповідає 6.3. Стратегічному пріоритету 4. Якість соціаі

ь к а  м і с ь к а  р а д а ;  
і т т я , а саме 

ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ
«РЕЄСТРАЦІЯ ЗВЕРНЕНЬ ЮИЩИЧНИ* « •« И М Н І^ -О О б і'

Індекс



уГ
- Ціль 1: Місто, дружнє до дитини, що включає підпункти про забезпечення

базових прав дітей та права дітей на участь у міському розвитку та
- Ціль 5. Місто соціальної згуртованості, підпунктами якої є розвиток міжвікової 

інтеграції та соціальна інтеграція людей з функціональними обмеженнями, етнічних 
меншин, ВПО через їх активну участь в адресних бібліотечних заходах.

Центральна бібліотека для дітей та юнацтва розміщена в центрі великого 
мікрорайону «Вишенька», працює в своєму статусі в даному приміщенні з січня 1983 року, 
її послугами скористалося не одне покоління вінничан. З 2013 р. в дитячій бібліотеці почав 
працювати відділ обслуговування юнацтва. В 2015 році здійснено капітальний ремонт 
приміщення та фасаду бібліотеки, в 2016 р. облаштований пандус для користувачів 
бібліотеки з інвалідністю, придбані нові меблі для відділу обслуговування учнів 1-4 класів.

Бібліотека обслуговує близько 5 тисяч дітей і підлітків та понад 2 тисячі молоді та 
дорослих користувачів. В бібліотеці працює 7 клубів за інтересами та І гурток: 2 клуби і 
гурток для дітей молодшого шкільного віку, 3 клуби для дітей старшого шкільного віку, 1 
клуб для молоді та 1 клуб для людей похилого віку, що здавна відвідують нашу бібліотеку.

Бібліотека здатна об'єднати навколо себе людей різних вікових категорій та 
уподобань, організувати цікаве, культурне дозвілля дітей, прищепити дітям любов до книги { 
та бібліотеки. Проект направлений на творчий розвиток дітей, популяризацію літератури на 
допомогу вихованню моральності, культури, розвитку та соціалізації особистості, 
популяризації сімейного читання як фактору, що сприяє зміцненню і розвитку сімейних 
відносин, вихованню культури читання та організації читання сім'ї на основі інноваційних 
форм роботи.

Бібліотека працює відповідно до міської Програми «Вінниця - місто дружнє до 
дітей» та державної програми підтримки та розвитку читання для всебічного розвитку дітей 
і прикладає максимум зусиль для їх виконання, передбачаючи інтегрування всіх членів 
територіальної громади міста для створення передумов для повноцінного розвитку дітей та ' 
юнацтва.

ЦБДЮ значну увагу приділяє забезпеченню змістовного дозвілля та творчій 
самореалізації дітей та юнацтва. В бібліотеці спільно з міським Палацом дітей та юнацтва 
проводяться виставки дитячої творчості, зокрема щорічно - виставка «Різдвяний вернісаж» 
та великодня виставка дитячої творчості «Краса і добро врятують світ», на якій 
демонструються м'які іграшки, виготовлені старанними руками дітей-сиріт, інвалідів та 
дітей з багатодітних родин.

Реалізація проекту допоможе здійснити ^
стимулювання творчої активності користувачів бібліотеки, демонстрацію 
різноманітності і багатогранності можливостей діяльності публічної бібліотеки 
перед громадою міста;

- розвиток бібліотечної проектної та програмної діяльності, націленої на підтримку 
читання, запровадження нових, нетрадиційних форм популяризації читання,

- створення умов для активної участі у суспільному житті літніх громадян через
бібліотечні заходи і лромоцію діалогу, взаєморозуміння і взаємної підтримки між 
представниками різних вікових категорій; ]
проведення благодійних, культурно-розважальних, навчальних заходів для 
малозабезпечених, неповних та багатодітних сімей, а також родин з дітьми- 
інвалідами, залучення нових користувачів до бібліотеки;
можливість проявити свій творчий потенціал і здібності людям з обмеженими 
фізичними можливостями, залучення їх до активних дій за уподобаннями, 
можливостями та інтересами.

ЦБДЮ тісно співпрацює з ГО «Гармонія», ТО «Повір у себе», що об’єднують молодь 
та дітей з особливими потребами. Бібліотекарі не перший рік реалізовують соціальний 
проект «Аура милосердя», спрямований на соціальну адаптацію людей з обмеженими 
фізичними можливостями, розпочавши працювати у цьому напрямі із дітьми дошкільного і
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молодшого шкільного віку, продовжуючи свою гуманітарну місію із старшими учнями, 
молоддю, студентством. Громадяни із функціональними обмеженнями залучаються до 
бібліотечних заходів, аби вони приносили користь суспільству, а головне вірили, що вони є . 
потрібними в цьому житті. З даною категорією ЦБДЮ впроваджуватиме різноманітні 
творчі акції - уроки доброти: «Хай щасливим буде люд», «Нехай людина добро приносить, 
бо світ навколо любові просить», «Передай добро по колу»; дні милосердя, благодійні 
свята: «Робити ближньому добро -  найкращі, найсвятіші побажання», «Добро і милосердя 
єднають серця», «Віддай людині крихітку себе».

Для всіх бажаючих будуть проводитися майстер-класи та творчі майстерні.
Для створення зон для креативного відпочинку та творчості потрібно

Міні -  «Музей іграшки»:
1) ремонт кімнати для експозиції авторської ляльки та демонстрації «магічних ілюзій» »
шляхом використання «чарівного ліхтаря» та сучасного 3-0  кінотеатру;
2) демонстраційний проектор;
3) скляні демонстраційні шафи з підсвіткою та замком;
4) скляні демонстраційні куби з підсвіткою і замком,
5) карнизи вздовж стін (ЗО м) для експозиції ляльок-маріонеток та ляльок-мотанок у холі та 
вестибюлі бібліотеки;
6) таблички «Авторська лялька», «Улюблена іграшка відомих людей», «Іграшка минулого 
сторіччя», «Іграшки народів світу», «Українська народна іграшка», «Етнолялька», «Ляльки- 
актори»;
7) вивіска «Музей іграшки».

Бібліокінозал «Аншлаг? Аншлаг!»
працюватиме в цій же кімнаті, що й музей. Для нього:

1) 3-0 кінотеатр;
2) демонстраційний екран,
3) вивіска «Бібліокінозал «Аншлаг? Аншлаг!»

Ляльковий театр «Сонячний зайчик» 
працюватиме в чигальному залі для обслуговування дошкільників та учнів 1-4 класів. Для 
нього:
1) Напільна ширма;
2) Набір ляльок-рукавичок;
3) Набір ляльок для пальчикового театру;
4) Набір для «театру тіней»;
5) Набір ляльок-маріонеток,
6) Вивіска «Ляльковий театр «Сонячний зайчик».

Перед входом до бібліотеки на газоні облаштувати «зелену скульптуру» у вигляді 
розгорнутої книжки - це стане своєрідною рекламою бібліотеки та оригінальною 
прикрасою реконструйованого проспекту Космонавтів.
6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи .мешканців, які змооісуть 
користуватися результатами проекту)

Послугами ЦБДЮ користуються, крім населення мікрорайону «Вишенька», також 
мешканці мікрорайонів Верхня та Нижня Слов’янка, «Чорнобиль», Пирогово;

Бібліотека співпрацює з ГО «Гармонія», ТО «Повір у себе», що об’єднують людей та 
дітей з особливими потребами;

Бібліотека обслуговує учнів та педагогічні колективи ЗОНІ № 10, 15, 18, 21, 23, 25,
33, 34, 35 та ДНЗ № 45,46, 57,60, 61, 67, 73, 75.

Всі ці категорії міської громади зможуть користуватися результатами проекту.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
- організація цікавого, творчого, культурно-естетичного дозвілля дітей;
- творчий розвиток дітей, їх самореалізація;
- сприяння зміцненню і розвитку сімейних відносин та спільної творчості батьків та дітей;
- нові можливості більш ефективного використання приміщення для задоволення
культурних потреб користувачів бібліотеки та міської громади; /
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- об’єднання навколо бібліотеки людей різних вікових категорій та уподобань;
- залучення до творчої активності за уподобаннями, можливостями та інтересами людей з 
обмеженими можливостями, допомога їх соціальній адаптації;
- формування толерантності, гуманізму і громадської відповідальності,
-  згуртування громади довкола спільної діяльності, можливість долучитися до створення 
нового творчого майданчика всім небайдужим мешканцям мікрорайону та вихованцям 
міських шкіл мистецтв, палацу дітей та юнацтва та дитячої художньої школи.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість). (Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість 
розробки проектно-кошторисної д о к у м е н т а ц і ї ) . _____________________

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. 3-0  кінотеатр на 12 місць (комплект) 67320 грн.

2. Зборка, налаштування 3960 грн.

3. Фільми Ьіи-гау (ЗО шт.) 300 грн.*30=9000 грн.

4. Скляні демонстраційні куби з підсвіткою і замком 3900 грн.*6=23400 грн.

5. Демонстраційні скляні шафи з підсвіткою та замком 6380 грн.*10=63800 грн.

6. Карнизи (ЗО м) 1860 грн.

7. Стінка дитяча «Гусениця» демонстраційна 1920 грн.

8. Кондиціонер ТОЗНІВА КА5-075КМР 11820 грн.

9. Нитка капронова КОРД (400 г) 83 грн.

10. Нитки капронові (2 котушки різного діаметру по 400 г) 66 грн.*2=132 грн.

11 Вивіски (3 шт.) 2400 грн.

12. Таблички (10 шт.) 1800 грн.

13. Монтажні роботи 18200 грн.

14. Ремонт кімнати для музею (39,7 кв. м) 80000 грн.

15. Майстерня «Умілі ручки» (меблі) 2860 грн.

16. Столик з 2 стільчиками для майстерькласів (5 шт.) 874 грн. "‘5=4370 грн.

17. Витратні матеріали для проведення майстер-класів 50000 грн.

18. Стіл для рукоділля (2 шт.) 1504 грн.*2=3008 грн.

19. Кронштейн на стелю для проектора 965 грн.

20. Проектор 20350 грн.

21 Демонстраційний екран на тринозі 3850 грн.

22. Ширма напільна 8039 грн.



23. Набір «Театр тіней» (для 4-х казок) 468 грн.

24. Ширма на магнітах для «театру тіней» 468 грн.

25. «Клоун»-маріонетка (2 шт.) 172 грн *2=344 грн.

26. «Собака»-маріонетка (2 шт.) 194 грн.*2=388 грн.

27. Ляльки-маріонетки (16 шт.) 97 гри.* 16= 1552 грн.

28. Набір ляльок «Пан Коцький» (7 ляльок) 608 грн.

29. Ляльки-рукавички (20 шт.) 79 грн.*20=1580 грн.

30. Набір для пальчикового театру (18 персонажів) 904 грн.

31. Зелена скульптура «Книжка» 30000 грн.

32. Облаштування парапетного бордюру (60 погонних м) 
навколо газону з «зеленою скульптурою» з роботою 70000 грн.

33. Електрокоса ВозсЬ АКТ37 для подальшого догляду за 
зеленою скульптурою 3085 грн.

34. Висувна розетка-подовжувач Е. N6x1 е.ез.гоіі на 50 м 1940 грн.

35. Секатор Оагсіепа ВР 30 (08701-20) (1 шт.) для 
подальшого догляду за зеленою скульптурою 1755 грн.

36. Відеореєстратор Райігап АОМ-88У у3.2 2433 грн.

37. Накопичувач для відео реєстратора 1000 Гбт 1936 грн.

38. Обладнання для встановлення відеокамер 1004 грн.

39. Роботи з налаштування відеоспостереження 3850 грн.

40. Відеокамера РаПітап СОМ НЕ) у3.2 (3 шт.) 710 грн. *3=2130 грн.

41. Відеокамера Рагїіхап СОІ>63Ш НО \'4.1 (3 шт.) 913 грн.*3-2739 грн.

42. Банківські витрати 500 грн.

43. Транспортні витрати 500 грн.

44. Поштові витрати 500 грн.

РАЗОМ: 507821 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 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):
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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:
К о н т а к т і  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 здійсню ватися обговорення проекту
з громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за 
наявності).............. Ьпр$://\у\у^.ГасеЬоок.сот......................................................................

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

іаоо’и »  і »оо-і осо 1800-600

висота от пола до окоилса 620 
о*ошісо765в77$

/

б



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

13. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і 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 дата ” від 
01.06.2010 року М2297-У1. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї згоди.
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

<■

і

ч

і

(

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

Пол: □  чол. 0  жін.
Вік: □  16-18 □  19-31 □  31-40 □  41-50 0  51-60 □  понад 60
Рід занять: □  Студент 0  Працюю □  Безробітний □  Пенсіонер О  Підприємець

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

1. Козловська Світлана 
Миколаївна

Поштова адреса:

е-таіі: $\уеіког@таі1.ги

№
тел.г

Серія та 
№
паспорту

1 1
2. Поштова адреса.

е-таіі:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

3. Поштова адреса:

е-шаіі:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорт)

...


