
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 ПШЕШ £ ОЬОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗА1ЮВН1ННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Центру розвитку для дітей та молоді «Мрія» в м-ні Тяжилів.

2. Вил проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х ", який вказує розмір витрат): 
х І великий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву мікрорайону) : 
м-н Тяжилів

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

є 2 варіанти розміщення центру, на розляд:
1. Вул. Ватутіна, 32 (колишнє приміщення лялькового театру, комунальне)
2. У дворі вул. Ватутіна, 52-54 (не задіяне комунальне приміщення)

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Створення центру розвитку дитини для ефективної взаємодії дітей, батьків та освітян.

Майданчика з технічним забезпеченням, що створює середовище для гармонійного 
розвитку дитини: здібностей та талантів, психологічної стійкості, соціальної адаптації, 
підготовки дітей до навчання у школі, тощо. В тому числі для дітей з особливими 
потребами та малозабезпечених верств населення. Ідея центру -  стати місцем, в якому всі 
фундаментальні напрямки формування особистості: батьки, родина, друзі, вихователі, 
тренери взаємодіяли та в комплексі виховували розумовий та творчій потенціал 
майбутнього Вінниці.

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 подапьше 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 капітаїьний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами):
Основна мета проекту. Створення критично необхідного в м-ні Тяжилів центру 
гармонійного розвитку дитини, в т.ч. для дітей з особливими потребами та з 
малозабезпечених верств населення.
Створення бази для комплексного виховання дитини: батьками, оточенням та освітянами.

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ

(РЕЄСТРАЦІЯ ЗВЕРНЕНЬ ЮРИДИЧНИХ ТА *1 ЗИЧНИХ ОСІ«]
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Проблема, на вирішення якої він спрямований:
в м-ні Тяжилів мешкає більше 2100 дітей віком до 16 років, (більше 700 дошколяриків та 
1400 школярів). Більшість з них не можуть знайти напрямок свого розвитку, не мають 
змоги займатись позаплановою освітою та розвитком своїх талантів поблизу місця 
проживання. Незначна частка батьків, які мають вільний час змушені возити дітей у центри 
розвитку в центр міста або в м-н «Олійножирового комбінату», що займає до 3 годин на 
день. Та більша частина батьків м-ну працюють, не мають змоги витрачати стільки часу на 
супровід дитини. Для родин, які мають дітей з особливими потребами або малозабезпечені 
відвідування центрів розвитку стає майже не реальним через труднощі з транспортуванням 
та додатковими витратами. Також більшість гуртків в м. Вінниця є вузькоспеціалізоваь і та 
займаються розвитком тільки одного напрямку діяльності дитини, без залучення родини та 
оточуючого середовища дитини.
Створення центру всебічного розвитку дітей за місцем проживання в м-ні Тяжилів має на 
меті вирішити проблеми сучасної родини: згуртувати родину, створити умови для розвитку 
здібностей та талантів дитини, її психологічної стійкості, соціальної адаптації; «замкнути 
коло» факторів формування особистості дитини. Тобто такий майданчик дозволить 
взаємодіяти родині, оточуючим та освітянам, проводити заходи по популяризації здорового 
способу життя, духовному та моральному розвитку, реалізації творчого потенціалу, 
національно-патріотичному вихованню, тощо. Центр буде формувати сильну Громаду на 
зразок бджолиних вуликів -  формує 1, 2, 3.... міцних осередків - родин, які силою синергії 
формують міцний злагоджений вулик - Громаду.
Пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і якгш чином його реалізація 
вплине на подальше життя мешканців.
Розвиток дітей сьогодні в колі родини та оточуючих -  це найкраще рішення їх соціалізації, 
та реалізації себе в Україні. Центр за місцем проживання допоможе уникнути педагогічних 
проблем, проблеми «самотності» дітини в сучасному світі, помилок батьків у вихованні 
дітей, тощо.
Реалізацію проекту вкрай потребують мешканці м-ну Тяжилів, а саме: більше 2100 дітей, 
більше 3000 батьків. Це значно полегшить життя мешканців та покращить формування 
стосунків в родині. Діти зможуть займатись розвитком своїх талантів поблизу місця 
проживання, а батькам не доведеться витрачати до 3 годин на супровід дитини в інший м-н 
міста. Центр розвитку стане єдиною змогою відвідувати вкрай необхідні такого типу заходи 
дітям з особливими потребами та з малозабезпечених сімей.
Також центр стане місцем взаємодії мешканців та родин, майданчиком по вирішенню 
спільних проблем, проведенню заходів по формуванню сильної громади.
Відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020»
Проект «Створення центру розвитку для дітей та молоді «Мрія» в м-ні Тяжилів» 
допоможе місту розвиватись згідно «Стратегії розвитку «Вінниця-2020» та досягати 
найголовніших цілей: «Місто, дружнє до дитини» та «Здорове місто».

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Всього більше 5 000 мешканців м.Вінниці:

1. більше 1 400 школярів
2. більше 700 дошколяриків
3. приблизно 3 000 батьків



7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
На першому етапі роботи важливим є:
- Підбір і підготовка відповідного приміщення для базування центру до 130 м2.
- Формування відповідного середовища з метою напрацювання та реалізації проектів
- Підбір, навчання та формування команди експертів відповідальних за кожний з напрямків 
діяльності
- Проведення заходів на базі центру розвитку спрямованих на формування міцної родини,

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. Підбір та косметичний ремонт приміщення до 
130м2 для організації простору розвитку дітей з 
метою проведення заходів за відповідними 
напрямками діяльності.

440 000

2. Створення організаційної структури для реалізації 
ідей центру:
- розробка чіткого операційного плану
• визначення стратегічних цілей та шляхів їх 
досягнення
- згуртування команди та розвиток особистої 
відповідальності команди центру
- розробка положень та правил роботи центру

75 000

3. Проектно-кошторисна документація для 
підготовки приміщення

40 000

4. Оснащення приміщення матеріально-технічним 
забезпеченням:
- меблі
- облаштування кімнат спец, інвентарем для 
занять та заходів
- комп' терна техніка
- канцелярія

365000

5. Формування середовища якісного розвитку дітей 
за рахунок організації заходів по популяризації 
здорового способу життя, духовному та 
моральному розвитку, сімейному щастю, 
реалізації творчого потенціалу, національно- 
патріотичному вихованню, тощо.

65000

РАЗОМ: 985 000

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 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
lilia.dushkant@ukr.net для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси "■
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначеяяхвише ц лей. 
Примітка: *
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ргіди), 
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 Інтернеї (за 
наявності). Публічні сторінки в РасеЬоок.

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

електронної адреи?

mailto:lilia.dushkant@ukr.net


СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОІЛРУ КУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

ІЗ. 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 
персонаїьних даних” від 01.06.2010 року №2297-VI. Забороняю надавати інформацію третім 
особами без моєї згоди.

Доступ до цієї інформації матимуть лиш е представники Вінницької міської ради:

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

Дишкант Лілія 
Олексіївна

Поштова адреса: Поштова адреса: 
(індекс), м. Вшнигрі,

/
/

1e-mail: lilia.dushkant@ukr.net

№
тел.:

і 1 ГГІ 1 II

Серія та 
№
паспорту 1 1 1 1 і

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

Прізвище, ім’я, по батькові Контактні дані

Онофрійчук Володимир 
Володимирович

* Автор надає додаткову інформацію (за бажанням):
Ст.: О  чол. И  жін.
Вік: □  16-18 І Ґ І 9 -3 1 0 ^  31-40 0  41-50 0  51-60 0  понад 60
Рід занять: О  Студент іМ  Працюю І_ _І Безробітний _1 Пенсіонер _ Підприємець

mailto:lilia.dushkant@ukr.net


Додаток
до Форми проекту

Список мешканців міста Вінниці, які підтримують цей проект, що 
реалізовуватиметься за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив

м.Вінниці у 2019 році (окрім авторів проекту)

Назва проекту
Центру розвитку для дітей та молоді «Мрія» в м-ні Тяжилів.
Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних дата в Базі персоншьних 
даніа Вінницької міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України "Про захист 
персональних дата" від 01.Об.2010 року М2297-VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї 
згоди.

№
п/п

Ім 'я та Прізвище Адреса проживання Серія та 

№ паспорту

Підпис

1
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