
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2019 році

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

ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ
ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕІ Ш Я1* юриаичних та « т і  ос,«

Дата
1. На ша проекту (не більше 15 слів): інд*гс ‘vfcb -
«Green garden for kinder life»
Створення структурно-функціональної екосистеми на території комунального закладу 
«Дошкільний навчальний заклад №21 Вінницької міської ради».

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

□  великий [+] малий
Проекі буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Центральний район міста
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

21018 м.Вінниця, вул. Міліційна,8. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний 
заклад №21 Вінницької міської ради».
4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)

Створення структурно-функціоншіьної екосистеми, як дослідницького та 
культурно-просвітницького осередку, для активізації та масового залучення дітей, 
педагогів та батьківської громадськості до ознайомлення з різноманіттям флори, 
конкретних природоохоронних справ, формування еколого-ергономічної компетенції, 
екологічної культури підростаючого покоління, дотримання правил доцільного 
природокористування, захисту природного довкілля га формування потреби у 
здоровому способі ж ип я.
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 реачізація вплине на подальше життя мешканців. Опис
проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційний
виконавцем проекту. Також' обов’язково зазначити відповідність Стратегії розвитку
«Вінниця-2020». Якщо проект носить капітачьний характер, зазначається
можливість користування результатами проекту особами з особливими потребами ):

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №21 Вінницької ради» 
розташовано на території колишнього маєтку графа Грохольського. І, хоча, будівлю не 
визнано пам’яткою культурної спадщини, її величчю захоплюється не одне покоління 
вінничан. Сьогодні - це озеленена територія, засаджена деревами, квітами, кущами, 
розмежована майданчиками для дітей. Та. зважаючи на час, дерева -  старожили 
втратили свою міць, деякі з них уражені омелою та з часом потребують вирізки.

Необхідність збереження генофонду рослин природної флори, збагачення 
рослинних ресурсів Вінниччини шляхом інтродукції, підвищення екологічної культури 
широких верств населення зобов'язує шукати шляхи і можливості розширення та



створення нових об'єктів природного фонду. Хвилює і те, що сучасні міські діти 
зростають без розуміння ролі природи та праці в ній для розвитку особистості, в 
атмосфері сприйняття будь-якої діяльності лише в сенсі матеріального збагачення та 
виживання, але аж ніяк у баченні фізичної діяльності як способу зробити свій 
навколишній простір більш яскравим, цікавим та живим.

Метою проекту є створення структурно-функціональної екосистеми у 
центральному районі міста, а саме: на території комунального закладу «Дошкільний 
навчальний заклад №21 Вінницької ради» у вигляді міні -  ботанічного саду з різними 
родовими комплексами рослин, задля проведення екологічних заходів, ознайомлення з 
рідкісними видами рослин, залучення дітей передшкільного віку, батьків, педагогів до 
спільної праці у природі на благо громади.

Основні цілі проекгу:
- Направленість на збереження історичних пам'яток міста через упорядкування 

зеленої зони, яка б чудово гармоніювала з будовою минулих часів, утримувала 
екологічний баланс та стала місцем для змістовного відпочинку та ведення навчальної, 
освітньої та просвітницької роботи в сфері біології, екології та охорони природи.

- Прищеплення екологічної культури, культури праці у свідомості мешканців 
Вінницької громади завдяки якісному, безпечному, естетичному, різноманітному 
екологічно розвивальному середовищу.

Основні положення проекту відповідають стратегічним пріоритетам, 
визначеним у Стратегії розвитку «Вінниця -  2020», серед них:

- стратегічний пріоритет 5: «Збалансований просторовий розвиток», 7.5.3. Ціль
3. «Місто над Бугом», де чітко зазначено, що збереження у довгостроковому 
майбутньому чистого і зеленого навколишнього середовища є одним із пріоритетних 
завдань для планування розвитку міста. Інтеграція елементів живої природи у міський 
простір створюватиме позитивне сприйняття міста його мешканцями та підвищуватиме 
привабливість Вінниці.

Для досягнення мети проектом «Green garden for kinder life» 
(Створення струкгурно-функціональної екосистеми на території комунального

закладу «Дошкільний навчальний заклад №21 Вінницької міської ради») 
_____________ передбачено наступні завдання та ключові заходи:__________
Завдання 1 Висадка рослин міні -  ботанічного саду за зонами:

«ХВОЙНА КАЗКА»
ялівець козацький -20 шт.
ялівець сланкі -  20 шт.
ялина срібляста -  3 шт.
ялина гніздова -  3 шт.
ялина конічна -  3 шт.
ялиця бальзамічна -  1 шт.
туя смарагд -  6 шт.
туя шаровидна- 8 шт.
сосна гірська -  4 шт.
магонія пазуболиста -  8 шт.
самшит формований -  10 шт.

«ЗЕЛЕНЕ ДИВО»
клен червонолистий- 2 шт.
клен жовтолистий -  1 шт.
клен строкатолистий -  1 шт.
магнолія дерево - 2 шт.
магнолія кущова -  3 шт.
церціс -  2 шт.
бук бордоволистий -  1 шт.
сакура -  3 шт.
айва японська (середня, хеномелес) - 6 шт.



гортензія крупнолиста Букет Троянд - 5 шт.
форзиція -  5 шт.
бузина декоративна -  3 шт.
бузок -  4 шт.
ліщина бордоволиста -  3 шт. 
спірей різних сортів -  40 шт. 
кизильник -  15 шт. 
троянди паркові -  20 шт. 
керія японська -  5 шт.

«БАБУСИН САД»
черешня -  2шт. 
груша -  3 шт.
яблуні колоновидні -  6 шт. 
яблуня ягідна -  2 шт. 
вишня -  3 шт. 
кизил -  1 шт. 
смородина -  10 шт. 
порічка -  10 шт. 
йошта -  3 шт.
агруст безколючковий -  5 шт.
ожина без колючкова -  5 шт.
виноград сортовий -  8 шт.
травяні і грунтопокривні рослини -  500 шт.
цибулькові -  200 шт.
лікарські трави -  200 шт.
пряні трави -  200 шт.

додаткові матеріали
камінь декоративний -  2000 кг. 
камінь для стежок -  30м2

Завдання 3 Установка:
системи зовнішнього відеонагляду; 
інформаційних та природоохоронних знаків;

- лавок;
- урн для сміття.

Завдання 4 Проведення фестивалю під відкритим небом «Green garden for 
kinder life» для дітей передшкільного віку закладів освіти міста 
Вінниці із залученням провідних спеціалістів з ландшафтного 
дизайну (насіннєвий challenge, майстер-класи з декоративного 
оформлення території та приміщення, ландшафтні ігри, змагання 
та конкурси).
Презентація результатів Проекту у засобах масової інформації. 
Розповсюдження досвіду з реалізації Проекту.

6. Обґрунтування бенсфіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

- вихованці закладу віком від 1,5 до 7 років (тубінфіковані діти, діти-сироти, діти 
із малозабезпечених сімей, діти учасників А ГО, діти з сімей, що опинилися в складних 
життєвих обставинах (вимушені переселенці) (360 осіб);

- вихованці інших закладів дошкільної освіти;
- батьки вихованців закладу (720 осіб);
- працівники закладу (85 осіб);
- працівники освіти м.Вінниці
- мешканці мікрорайону.

З



7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проект)':
Короткострокові очікувані результати:
Завдяки втіленню проекту:
- маленькі вінничани матимуть можливість переконатися у важливості зеленої 

зони у сучасному ритмі життя громади, та водночас реалізація запланованих заходів 
дасть змогу самостійно внести вклад у покращення благоустрою нашого міста;

- проводитимуться екологічні заходи та акції, живі уроки милування природою, 
ознайомлення з рідкісними родовими комплексами рослин у створеному міні -  
ботанічному саду із залученням дітей передшкільного віку, батьків, педагогів до 
спільної праці у природі на благо громади;

- реалізація запланованих заходів в межах проекту сприятиме забезпеченню 
комфортності естетичного сприйняття об’єкту і території закладу освіти, отриманню 
якісного, безпечного, естетичного, різноманітного розвивального середовища для 
організації екологічної, навчальної, пізнавальної та трудової діяльності;

- ефективне застосування оздоровчої дії структурно-функціональної екосистеми: 
поліпшення мікроклімату територій і приміщень, збагачення повітря киснем, 
фітонцидами і легкими іонами, використання антибактеріальних властивостей; 
пом’якшення радіаційно —  теплового режиму, боротьба із загазованістю, зменшення 
рівня шуму та електромагнітного випромінювання.

Довгострокові очікувані результати
- забезпечення системи обміну досвідом між закладами дошкільної освіти міста, 

області, країни;
- налагодження просвітницької та комунікаційної роботи із різними віковими 

категоріями мешканців громади;
- підвищення відповідальності жителів міста за його розвиток;
- посиленню впливу громади на якість життя у своєму місті;
- поліпшення стану соціальної інфраструктури м.Вінниця.

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 вар гість, грн

1. Закупівля рослин, декоративного каменю 106400

2. Доставка, висадка рослин, ландшафтні послуги 48000

3. Інформаційні та екологічні знаки 4000

4. Встановлення системи зовнішнього відеонагляду 32500

5. Придбання та встановлення лавок - 2 шт 7000

6. Придбання та встановлення урн для сміття -  2 шт 900

7. Друкована продукція (афіша фестивалю, флаєри, 
агітаційні буклети)

400

8. Придбання сувенірів, призів для ігротек, 
конкурсів, змагань, тощо для проведення фестивалю під 
відкритим небом ««Green garden for kinder life»

700

РАЗОМ: 199900



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 оригінач 
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) вис свою згоду на використання моєї електронної адреси

цілей, у  
Примітка:
Контакгні 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).
https://www.facebook.com/groups/452805155140217/аЬои \!

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

ІЄ8І! г.пеі... для зазначених вище цілей

що дає згоду на використання своєї електронної адреси

ю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище

https://www.facebook.com/groups/452805155140217/%d0%b0%d0%ac%d0%be%d0%b8


13. Автор проекту, його контактні дані та дані уповноважених осіб (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-¥І. Забороняю надавати інформацію 
третім особами без моєї згоди.

Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради.

Прізвище, ім’я, по батькові* Контактні дані Підпис

qA&sJ/j
Поштова адреса: с у
______ ,z_ /
e-mail

№
тел.:

I I I M I T I I I

Серія га 
№
паспорту

J____L J____I____L

Контактна особа, яка уповноважена представляти проект, у  разі відсутності
автора (без довіреності)

Прізвище, ім’я, по батькові Контактні дані

e-mail:
IZ

№ тел.
/ 1  Л  Л  »  Л

■ Л -

* Автор надає додаткову інформацію (за бажанням):
Ст.: □  чол. Й "  жін.
Вік: □  16-18 □  19-31 □  31-40О  4 1 -5 0 П  5 1 -6 0 0  понад 60
Рід занять: О Студент О Працюю □  Безробітний О Пенсіонер О Підприємець



Додаток
до Форми проекту 

Фотоірафії поточного стану території


