
Громадський бюджет Вінниця
 
Автор проекту: Заєць Лідія Євгенівна
 
Бюджет: 1067620 гривень
 
Номер: 33
 
Подано: 13.05.2021
 
Категорія: Культура, мистецтво, туризм
 
Конкурс: 
Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади, реалізація
проектів у 2022 році
 
Назва проекту: Культурно-освітній простір просто неба
 
Тип проекту: Великий
 
Проект буде реалізовано на території: м.Вінниця, мікрорайон Вишенька
 
Точна адреса, за якою планується реалізація проекту: 
територія між будинками 18 та 20 вул. Василя Порика
 
Короткий опис проекту: 
Проєкт спрямований на облаштування озелененої території локаціями, яка буде
майданчиком для втілення громадських культурних проєктів, просвітницьких та
навчальних заходів. Сприятиме розвитку та популяризації культурного дозвілля на
свіжому повітрі для вінничан та гостей міста.
 
Повний опис проекту: 
Метою даного проекту є благоустрій озелененої території, створення відкритого
культурно-освітнього простору, що забезпечить сталий освітній та культурний розвиток,
стане інструментом для комунікації між громадянами. Простір буде місцем для співпраці
закладів освіти, культури та громадських організацій з вільним доступом для жителів та
гостей міста. Відбуватиметься популяризація Вінниці серед туристів. Проєкт відповідає
основним стратегічним цілям Концепції інтегрованого розвиту м. Вінниці 2030., а саме:
Ціль 1. Створення соціально відповідального міського середовища
Ціль 2. Забезпечення вільного доступу до якісних послуг для містян
Ціль 3. Створення умов для збереження здоров’я містян
Ціль 6. Створення умов для розвитку та самовираження дітей



Ціль 7. Комфортне середовище для самореалізації молоді та активного залучення її до
суспільно-громадського життя міста
Отже, проєкт забезпечить створення комфортного культурно-освітнього простору на
свіжому повітрі. Для створення благоустрою передбачається:
•Облаштування сцени та місць для сидіння (амфітеатр)
•Встановлення лавок для сидіння з гербом міста
•Прокладання доріжок
•Укладка тротуарної плитки
•Встановлення шахматних столів
•Встановлення урн
Важливою складовою проекту є направленість на дбайливе ставлення до навколишнього
середовища, усі дерева збережуться, лише планується засіяти травою місця з ґрунтом.
Проєкт буде окрасою мікрорайону та поліпшувати його естетичний вигляд, загалом
Вінницької міської територіальної громади.
 
Бюджет:
 

 

№
п/п

Найменування товарів (робіт, послуг) Кількість,
од.

Ціна за
одиницю,
грн.

Вартість,
грн.

1 Розроблення проектно-кошторисної
документації

1 40000 40000

2 Капітальний ремонт з благоустрою території
закладу

237 4260 1009620

3 Придбання матеріалів для проведення
майстер-класв

1 10000 10000

4 Оплата послуг аніматорів 1 6000 6000
5 Інформаційний стенд бюджет громадських

ініціатив
1 2000 2000

Загальна вартість: 1067620


