
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 )

ВСІ ПУШЩ_ Є ОБОВ ЯІКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):

.................Історія та легенди Вінниці

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

121] великий малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
...вся територія міста, зокрема Набережна РОШЕН як туристична «родзинка» Вінниці

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА] 
ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ

[РЕЄСТРАЦІЯ ІШ И бН Ь ЮРИДИЧНИХ ТА »«ИМНИХ ОСІІ)

Дата /0  - 
Індекс _ £ о

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

.....................................проспект Коцюбинського, буд. № 4 9 ...............

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів) ( і  _  
........... Видання книги М. Пащенка «Легенди Вінниці» та створення краєзнавчиї с і у ДІЇ. Це
дасть можливість облаштувати новий інтерактивний майданчик практично в «туристичній 
зоні» для креативного відпочинку, творчості та самоосвіти всіх мешканців та гостей 
Вінниці, які цікавляться історією нашого міста, його походженням, традиціями та 
легендами.

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 подачьше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб 'ект, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також 
обов язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатам,и 
проекту особами з особливими потребами ):
.......Видання книги М. М. Пащенка «Легенди Вінниці» та створення краєзнавчої студії в
приміщенні бібліотеки-філії № 1 відповідає Стратегічному пріоритету 4. Якість соціального 
жигтя Стратегії розвитку «Вінниця-2020», а саме:
7.4.4. Ціль 4: Місто культури «Стратегії розвитку Вінниця 2020», що передбачає інвестиції 
у модернізацію закладів культури та у збереження об’єктів культурної спадщини. 
Пріоритетом для розвитку Вінниці як міста культури є культурна місцева громада -  це 
громада зі своїми традиціями, унікальною ідентичністю і високим творчим потенціалом. 
Місто також має забезпечити широкі можливості для творчої самореалізації мешканців 
різних вікових категорій, підтримку місцевих культурних традицій, міжкультурного 
діалогу, а також розвиток нових творчих ініціатив.



У Стратегії розвитку міста передбачено заходи -  підвищення якості та збільшення
різноманіття культурних послуг і створення культурних продуктів для різних вікових
категорій, створення цікавих інтерактивних заходів для громадян. Вінниця - це місто, яка
гармонійно поєднує в собі минуле і сьогодення, шанує традиції, втілює інновації та творчо 
формує своє майбутнє.

І Іроект «Історія та легенди Вінниці» відповідає також Стратегічному пріоритету 5. 
Збалансований просторовий розвиток Стратегії розвитку «Вінниця-2020», а саме:
7.5.5. Ціль 5: Формування креативного міського середовища «Стратегії розвитку Вінниця 
2020», що передбачає формування мережі творчих установ, в т. ч. інноваційного характеру 
та нові можливості більш ефективного використання для цих цілей приміщення бібліотеки. 
Створення краєзнавчої студії повністю відповідає цій меті.

І Іроектом планується подарункове видання книги «Легенди Вінниці». Книга має 
обсяг 512 сторінок, формат В5 (250*175 мм), папір офсетний, фотоілюстрована, частково 
повнокольорова. Обкладинка тверда - 7БЦ.

Книга М. М. ГІащенка «Легенди Вінниці» є своєрідною енциклопедією вінницьких 
загадкових історій, містичних збігів, легенд, переказів та балад про видатні історичні 
постаті. Книга впорядкована за історико-тематичним принципом, де історична минувшина 
переплелася з сучасністю. У книзі «Легенди Вінниці» містяться оповіді про історію Старого 
міста, Замостя, Срусалимки, Кумбар, Садків, Абазівки, Крутів, Сабарова. П'ятничан,
І яжилова. Долинок, Палієвого Яру, про зміни назв вулиць та майданів, про великі та малі 
підприємства, якими пишались вінничани, про міських голів Вінниці та їх внесок у 
розбудову міста, вшановано також наших відомих сучасників -  плеяду Почесних громадян 
міста. Книга «Легенди Вінниці» є літературно-краєзнавчим надбанням та шаною до 
минулого нашого міста, даниною людській пам’яті для прийдешніх поколінь.

Книга стане гарним подарунком для гостей міста та поповнить краєзнавчі фонди 
бібліотек міста.

Крім того, на базі міської бібліотеки-філії № 1 буде створено краєзнавчу студію. 
Бібліотека-філія № 1 займає приміщення історичної будівлі в «туристичній зоні» міста біля 
фонтану РОІ11ЕН на стику Правобережного, Старогородського га Замостянського районів 
міста. Краєзнавча діяльність -  одна з унікальних сфер бібліотечної діяльності, яка відрізняє 
міські публічні бібліотеки від інших бібліотек, надає їм місцевого колориту, регіональної 
специфіки. Саме в бібліотеці № 1 були започатковані кращі традиції формування, 
збереження і надання у громадське користування краєзнавчих і місцевих видань.
1 Іопуляризація краєзнавчих документів -  одна з найважливіших функцій бібліотеки, яка 
здійснюється різними засобами бібліотечної роботи, серед яких книжкові виставки, огляди 
літератури, читацькі конференції, диспути, літературні вечори та інші. Працює в 
книгозбірні також краєзнавчий клуб «Калинонька», члени якого - студенти вінницьких 
вузів — популяризують історію, культуру, народні традиції та обряди Вінниччини.

У 2017 продовжилась робота по вдосконаленню краєзнавчої діяльності міських 
бібліотек, активно поповнювався краєзнавчий блог ВіЬІіоУіп - Ьир://ЬіЬ1іоУІп-1оса1- 
history.blogspot.com/: користувачі міста вже здійснили 7110 звернень до блогу (3557 -  за 
рік), у 2017 році було надруковано 20 електронних публікацій.

Окремої уваги заслуговує проект «Людина на тлі епохи», започаткований у міських 
бібліотеках Вінниці авторським колективом у складі завідувачки бібліотеки-філії № 1 О. М. 
Вергун, головних бібліографів ВМЦБС Л. П. Домашевськоі і Н. І. Слободянюк. Проект 
реалізується у співпраці з істориком, громадською діячкою О. І. Романюк. Його мета: 1) 
виявлення характерних рис повсякденного життя вінничан за радянських часів, 2) 
розширення уяви про функціонування тогочасних бібліотек, 3) з'ясування, як 
трансформувалася свідомість радянських громадян в часи кардинальних політичних 
зрушень, що призвели до утворення незалежної Української держави.

Книга М. М. Пащенка «Легенди Вінниці» зробить свій внесок у розвиток та 
популяризацію краєзнавства.



6. Обгрунтування бенефіціарів проект}' (<основні групи мешканців, які зможуть
користуватися результатами проекту)

Громада м. Вінниці через міські бібліотеки вивчатиме історичне минуле нашого 
міста. Зокрема, працівники філії №1 традиційно підтримують зв'язки з педагогічними 
колективами таких навчальних закладів, як Вінницький коледж будівництва і архітектури , 
ВДПУ, школи №№ 8, 9; обласним центром технічної творчості учнівської молоді 
(ОЦ І І УМ); обласною станцією юних натуралістів; ВПТУ №4; ВПТУ №11; ВК КНУХТ. 
Продовжено співпрацю з викладачами та студентами ДонНУ, колегами по культурній 
діяльності, громадськими організаціями: «Горсть», «Подільським народний університет 
культури», ГО «Лабораторія сучасної творчості»; «Зерна»; «Паросток», ГО «Вісь», Етно- 
майстерня «Коло», «Нове життя», бізнес-структурами, письменниками, краєзнавцями та 
творчими особистостями Вінниччини.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
... Краєзнавча студія може стати тим необхідним фундаментом, який приверне до себе 
територіальну громаду і згуртує навколо себе національно свідому громадськість.
І оловне завдання краєзнавчої студії - бути корисною і цікавою населенню свого 
мікрорайону та міста, подати нові ідеї громадській спільноті, залучити різні вікові категозії 
до співпраці на благо самих же людей. Робота з громадою і на благо громади завжди 
пов язана з краєзнавством. Традиційні форми роботи краєзнавчої студії завдяки проекту 
стануть більш яскравими і ефективними, більш наближеними до місцевої громади та 
завжди проводитимуться за участю населення. Книга М. М. Пащенка «Легенди Вінниці» 
допоможе розширити кругозір, поглибити знання про Вінницю, виховати почуття 
патріотизму та любові до свого міста, а також стане гарним сувеніром на згадку туристам 
та гостям нашого 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, грн

1. Дослідження архівних документів 6600,00

2. Підготовчі роботи до видання (верстка, редагування, 
електронна обробка фотоматеріалів та ін.)

27500.00

3. Видання книги в друкарні (Ітис. примірників) 308,00*1000=308000,00

4. Комплект меблів для студії 100000,00

5. Затемнення на вікна (жалюзі) 15000, 00

6. Мультимедійне обладнання 97980,00

7. Транспортні витрати 500,00

8. Банківські витрати 500,00

РАЗОМ: 556080,00

З



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) висловлюк' 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) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми

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

а) фотографії:
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13. Автор проекту, його контактні дані га 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-УІ. 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

ІІащенко Микола 
Миколайович

Поштова адреса: 21034 

б

У

e-mail:

№
тел.:

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Серія та 
№
паспорт} M i l l  1 1 I

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

Прізвище, ім’я, по батькові Контактні дані

Веріун Ольга Миколаївна e-mail: <
7 ч/

№ тел.:

* Автор надає додаткову інформацію (за бажанням):

Ст.: т чол. и жін.

Вік: □ 16-18 □ 19-31 □ 31 -4 0О 4 І - 5 0 П  51-60 С*] понадбО

Рід занять: - —І Студент — І Працюю І Безробітний і з  Пенсіонер Підприємець



Додаток
до Форми проекту

Список мешканців міста Вінниці, які під гримують цей проект, що 
реалізовуватиметься за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.

Вінниці у 2019 році (окрім авторів проекту)

Назва проекту
......................................... Історія та легенди Вінниці..........................................

Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персоншьних
даних Вінницької міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України “Про захист
персональних даних від 01.06.2010 року №2297-У1. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї 
згоди.

№
п/п

Ім’я та Прізвище Адреса проживання Серія та 
№ паспорту

Підпис

1
Скорик Ніна Іванівна (210050), м. Вінниця, і

2
Домашевська Людмила 
Павлівна

(210029), м. Вінниця, 
і
1

А С /■

3
Слободинюк Ніна 
Іванівна

(21022), м. Вінниця,

■'V “ ‘ " ■

і

с/ Г

4
Добровольська 
Олександра Василівна

(21037), м. Вінниця, 
І 
(

т
і 5

1

5
Вергун Ольга 
Миколаївна

(21027), м. Вінниця, А
-

6
Верещак Тетяна 
Анатоліївна

(21037), м. Вінниця, 

і

і ІІЧ і
( ^

7
Козловська Світлана 
Миколаївна

(21037). м. Вінниця, 
і
]

____________ -̂--------------

ч
'1/

8
Крикін Ігор 
Валеріґювич

(21021), м. Вінниця,
і

у.,. _____________

_  /

9
Ткач Оксана 
Володимирівна

(21009), м. Вінниця, і

іТГ 9 і

^  (У
_  і _  У

10
Лсвнцька Людмила 
Сергіївна

(21022), м. Вінниця, а “

с%
[номер сторінки списку]


